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ΡΕΕΕΑΟΕ 

ΡΥ ΤΗΕ ΑΕΝΕΒΑΙ ΕΡΙΤΟΠ. 

Πε (οποτα] Ῥάϊίοι οἳ ΊΠιε απιυγίάφο ΠΒιδίε ου 

ο]ιοοῖς ἰἐλϊπ]κς 16 τὶσ]έ ἴο 5αγ ὑλαῦ ο ἆοο5 ποὺ Ἠο]ά 

Ἠπηςο]{ τοβροηβίρ]ο οἰμει {ον ἴμο Ἱπίοτρτείαίοι οἳ 

Ῥατοι]ας Ῥαβδασε5 ἨἨ]οῖι ο Ῥάῑίου οἱ ἴμο βογεγα] 

Ῥοο]κ Ίανο αἀορίοᾶ, οἳ {ο αΠΥ οΡρίπΊοη ΟΠ Ῥοϊηίς ος 

ἀοοίπίπο {αυ ἴ16εγ πΙαΥ Ἠαναο 6χριθβδεά. Τη {ο Ἀαυ 

Τοδίαπιθηῦ Πιοτθ ϱβδροοϊαΠγ «αιοδίοης αγ οἱ ἴα 

ἀεαορεςί {]οο]οσῖσα] Ιπιρονί, οἩ. Πίο {Πο αριοδῦ απά 

πηο5έ οοηβοϊθηίΊοις Ιπίθιροίοι5 ανα αἀϊβετεά απᾶά 

ἱνναγς ση] ἀῑετ. Ἠϊς αἴπι Ίνα Ῥθευ ἵη αἰΙ 8ι16Ἠ 

03565 {ο Ίθανο εαοῖ (οπίτιριαίογ ο {πο απ[οθογοά 

οχοιοῖςο οἱ Ἠ]5 οὐ η Ἰαάσπιοηέ, οπΙγ ἰακίπςσ σα: {παῦ 

ΤΩΘΙΘ οΟΠ{ΤΟΤΘΙΒΥ εἰιοι]ά α5 {αν α5 Ροββῖρίο Ὄο αγοϊάεά, 

Ἠο Ἰαςβ οοπἰρπίθἁ ἸΙπιβο]ε οἨἩΙεβγ πι α οαγε[α] 

τθΥΙΦΙΟΏ οἱ ἴ]ιο ποίθς, πΙ( Ῥοϊηίπς οι ΟΠΙΙβ5ΙΟΗΦ, ΥΕ] 



ΣΛΕΓΡΑ4(Ε. 

ισσεςησ οοσββΙοπα]]Υ α τθοοηβΙάθγαΒοη οἱ 85οΠ1Θ 

4πθβίοη, ος α Π1]]ετ ἰτεαίπεηπί οἱ ἀϊβοι]0 ρ8εβασες, 

απά {1ο Ίο. 

Ῥεγοπᾶ ἴλς Το Ίας ποὺ αὐεπιρίοᾶ {ο Ιπίοίετο, 

{θε]]ησ 16 Ῥοείθετ υμαίῦ εαοῖ Οοπιπθηίατγ 5λοα]ά Ὠανε 

15 οπηΏ Ἱπάϊνιάαα] οἨματασίοι, απἀἆ Ῥεϊπσ οοπυ]ησεά 

ἴλαῦ {εδηηθθς απἁἆ νατιείγ οἳ ἰτοαιπιθσηύο αγθ ΠΙΟΤΘ 

Έναη α. ΟΟΠΙΡΕΠΡΑΡΙΟΠ {Τ0Γ ΑΠΥ Ἰ]αο]κ οἳ απὶ{ογηϐγ 1η 

{ῃο Φ6ΓΙ68, 



ΟΝ ΤΗΕ άαΒΕΒΕΚ ΤΕΣΤ, 

Τν απάσγίακίησ απ εὐϊῖοιπ οἱ ἴλο (γθεῖὶς ἰεχί οἳ ἴἶο 

Νου Ταραπιοπύ νν]θι Επσ]ς] ποίθς {ου ἐμο 5ο οἱ Ῥο]οο]ς, 

ἴλμο Ὀγπάϊος οἱ ἴλο Οαπιργίάσο Ὀπϊνενβδισγ Ἓναβν Ἰανο ποῦ 

(ποισλό 16 ἀεδίταρ]ο 0ο τερτϊπύ ἴπο 0οχύ ἵπ ϱΟΠΊΠΙΟΠ δοἈ. 

Το Ίιαγο ἆοποα 05 πνοι]ά Ἠανο Ῥθεη 0ο βεῦ αδἰἀᾷθ αἲ] ἴ]ιο 

πηαίεγία]ς μαῦ Ἠανθο 5ἴπορ Ῥθεη αοοαπια]αίθά {ονανᾶς ἴ]ια 

{ογπιαθίοη οξ α οοττθοῦ ἐθχῦ, απἆ 0ο ἀἰδγοσατά ἴα τοδα]ί5 

οἱ ἰοχίια] ογιοῖρπι Ἱπ 195 αρρμοαίΙοη ἐο ΜΑββ., Ὑσδιδίοηβ 

απά Εαῦμετ. 10 πνας {6]ῦ ]λαῦ α ἰοχῦ πηοτο 1π αοοοτάαησθ 

πηΙζἩ πο Ῥτοδεπύ δἰαζο οἳ οις Κπον]εάσο να ἀθρῖταῦ]ο, 

Οπ ο οἶ]μετ Παπά πο Βγσπάϊον Ψετο απαβθ]ο {ο αἀορῦ οπς 

οξ {μθ πιογθ τεοθπῦ οσοι] ἐοχίς, απᾶ {Ἠ6γ ποτο ποῦ ἀἱδροδεά 

{ο πηα]κο {Πειηβε]νθΒ τοδροπβῖρ]θ {ος ἴ]α Ῥτεραναὔ]οη ΟΕ απ 

ια 3. Τμο ἔοτπα οἳ 08 θοσί πιοβί πδοᾶ ἵπ Ἐπσ]απᾶ, απᾶ αἀορίεᾶ ἴπ 
Ὦν ΒοτΙγοποσΏ θᾷ161οπ, 15 {]ιαῦ οἳ {1ο ἐ]ϊτᾶ οὐ ϊαοι οἳ Ῥοροτί Βέερηεπς 

(1550). Τ19 παπηο “«Ἠοσθῖνεᾶ Τεσύ ” 15 Ῥορπ]αχ]γ ρίτεη {ο ἐ1θ Ἐ]σον!ῖτ 
ο 11ο οἳ 1058, υῖοὮ 15 Ὀαςεᾶ οἩἳ {μῖς οὐ 1ῖοη οἳ ΒίεΡΗΕΠΕ, απᾶ {μα 

Ώβ1ηΘ 15 Ῥοττογγθᾶ ἔτοπι α Ῥηχαςθ ἵπ ο Ῥτοίαςο, ''Τεχίαπα 61ϱο Ἠαβεβ 

ΏἳΠοΟ ϱὓ οπιπΙρᾳβ χοοερίαπη. 



τὰ 2ΡΕΕΒΡΑΤΟΠΥ. 

επίΙγε]γ πουν απά Ἱπάερεπάεπό ἐοχὲ: αὖ ἴ]ιε 5απιθ τις 1ῦ 

που]ά Ἠανο Ῥοεη οῬγίοιβΙγ Ιπιροββίρ]θ ο Ίεανο 16 {ο ἴ]ε 

Παάσπιεπύ οἳ εαοἩ ἹπάϊνΙάιια] οοπἰτϊραίου {ο ἔταπιθ Ἠϊ5 ΟΠ 

οχί, α5 ἰΠῖρ πγνου]ά Ἰανο Όθεη {πίαΙ {ο απγίμῖησ Ίο απῖ- 

Ξογπιῖῦγ οἵ οοηβΙβύεπογ. ΤΊ6Υ Ὀε]οναά Ἱιούθνετ ἐλλαῦ α σοοᾷ 

ἐοχί πῖσ]ιό ο οοηβύταοεὰ ὮΥ ΒΙΤΠΠΡΙΥ ἰα]κῖηπσ ἴλμο «οππεηῦ οἱ 

ἴλθ Όπνο πιοδῦ τοοθηό οτ]]οα] ϱά1δΙοπβ, ἔμοςο οῇ Τβοπεπάοτε 

απά Ττορε]]οδ, α5 α Ῥαδῖ. ΤΠθ βαπ1θ ρηϊποῖρ]ο οἳ οοηδεηῦ 

οοιι]ά ο αρρ]εά ὐο ρίαςες πενο ἴμθ πο οτ]σα] εἀἴθοπ5 

πγετο αὖ νατῖαησθ, ὮΥ αἱ]οπίπσ α ἀείθγπηϊηῖησ νοῖοο {ο ἴ]ε 

τεχί οἳ Βίερμεης νηοτο 165 αρτοεᾶ πηῖθ εἴίμεν οἳ ἐμεῖτ τοι- 

1Π95, απά {ο α ὑλ]τά ογ]δισα] θεχῦ, ἰμαῦ οἳ ΤιαζµπιαπΏ, ἩΥογθ 

ἴπο ὑοχὺ οἳ Βύερμεης ἀῑβετεᾶ ἴποπι Ῥοῦμ. Τη ἐς πιάηπΠεΓ 

γοαάΊησ8 Ῥεσι]αχ {ο οπθ ος οὔμεν οἱ ἴ]μο Όννο οάΙοπς νγοι]ά 

Ῥο Ῥαβδεᾶ οΥεγ α5 ποῦ Ῥεϊπς καρροτθεά ὮΥ εα/Ποιεηό ογ]θ]οα] 

οοηδεηῦ; νη]]]ο τεαάίησς Πανίηςσ ἴΠο ἄοαρ]ο ααὐλονῖύγ που] 

Ῥο ἐγθαίεά α5 Ροβδερρίησ απ αεᾳααῖθ 5]θ {ο οοπΏάεησθ. 

Α. {6ν νιοτάςδ π]] 5ιῇ]οο ο εκρ]αῖῃ ἴμθ ΤΙΑἨΠΕΣ 1πΠ 

πνλ]σ] ἐς ἀθρῖση ας Όθεη οαττ]εὰ οιῦ, 

1η ἴ]ο «4οΐ5, ἐ]ιο γίςί[ες, απά ἴῑια Πιευε]αίίοπ, ἹύΠθτευετ 

ἴπο ἰοχῦς οἱ Τϊδοπεπάονξ απᾶ Τγεσε]]ε5 αρτεθ, παῖγ ]οϊπό 

τοβῖηρςδ απο {ο]]ουγοά πνϊμοιῦ απγ ἀενίαδοη. Ἰμθγο ἴΠεγ 

ἀῑβεν {ποπι εαο] οὔμαετ, Ὀαῦ ποϊίμεγ οἱ ἔλαπι αστθες νηζἩ ο 

τοχί οἳ Βίαριεης α5 Ῥτιπύεα ἵπ Ὃν βΒοτϊνεποεγς εἴδίοη, ἐμθ 

ΟΟΏΒΕἨΡΙΦ οἱ ΤιαοἨππαπη. σης εἰθμου 15 ἔακοη 1π Ῥγδίεγεηος 

ὗο πο ὑεχύ οἳ Βύερμεηπβ. Τη α]] οἴμον ο.δαος ἴ]ο ὑεχύ οἳ 

Βύορπεης α8 τερτερεπίοά 1η Ὁν Βογ]νεπετ εάΙθίοη Ίνα Ῥθεῃ 

{ο]]ουγεά. 



ος ΤΗΣ αΕΡΡΕΚ ΤΕΛλΊ' Ικ 

Τη ιο (οδρεῖβ, α δἶπσ]ο πποἹΠσαίῖοι οἱ 015 Ρ]απΠ. Ίαν 

Ὄθεη τεπάθεγοά ἨΘΟΘΒΡΑΥΥ ὮΥ ἴ]α Ἱπιροτίαπορ οἳ ο Β]παὶ 

ΜΡ. (589), νο] γναδ ἀἰδοονεγοά ἴοο Ἰαΐο {ο Ῥο τιδεᾷ Ὦγ 

Έτεσε]]ος εχοερύ 1π ἴ]α Ἰα5δῦ οἸαρίον οἱ δὺ « οἶνη)ς (.οβρο] 

παπά Ἰπ ιο {ο]ονῖπς Ῥοοἰδ. «ΑοοοτάασΙΥ, 1ξ α τοπῖης 

πο Τγοσε]]ε5 Ἰαδ ριαῦ ἵπ Ἰ5δ πιαγσίῃ ἄστοος νηῃ ΝΑ, 

16 1 οοηδ]άἀετεᾶ 48 οἱ ἴ]ε 8α1Πθ αιὐλοτΙῦγ αδ α τοπᾶίης 

ΨΙοΣ Ἡθ Ἰαδ αἀορίοά ἵπ Π5 ἰοχῦ; απά 1 αΠΥ νγογβ 

νμ]ο Ττγοσε]]ος Ίας Ὀτασκείοά απο οπασθᾶ ὮΥ ΑΝ, ἴἶεςο 

νγογάςδ απο Ἰθχο ἀθα]ὺ νι ας 1 τε]οοίοά {οπι 15 θεχῦ, 

1η οτάενς ἴο 8εοἈτο τπΙζογπϐγ, ἴλμο ϱρε]]πσ απά (ο 

αοοθη(πια]οη οἳ Τϊεομεπάονξ Ἠανο Ῥθυι αἀορίεά Ὑ]εγο Ἰθ 

ἀἰβονς ἔτοτα οὔ]ον ΕάῑίζουΡ. Η15 Ῥτασίϊοο Ίας Ἰ]κουίδο Ὦθοι 

{ο]]ουγγεᾶ 5 τορατᾶς ἴ]ιο Ιπβοτίίοη ος οπηΙβδίοη οἳ Τοία ιῦ- 

βοπὶρύ 1η ΙΠπβΠΙ{1ν6Β (α5 ζῆν, ἐπιτιμᾶν), απά αἆνεγῦδ (18 κρυφῆ, 

λάθρα), απά ἴο πιοάο οἱ Ργϊπδίησ 516] σοομιροδΙζθ {ΟΓΠΙ5 5 

διαπαντός, διατί, τουτέστι,͵ απιὰ ἴ]ιο ]1]κα, 

Το ριαπούιπαζίοη οἱ Γϊδομεπάοτξ 1π. Ἰ15 οἴσ]ιῦῃ οὐ Ιθ]οη. Ίνας 

τδιια]1γ Ὄεεηπ αἀορίος : Ἱν]ιοτο 16 ἵ ἀερατίεά {νοπι, ἴ]λε ἀενία- 

Ποη, ἰοσεί]εν ΥΠ {16 τΘάΡΟΠ5 ἐ]λαῦ Ἰανο ]εὰ {ο 16, νν]] Ὦα 

{οαπά πηοηθιοπθᾷ 1Π ἴ]ο Ἀοίθ. Οποίαθίοπ5 αγο Ιπάϊσαίεά 

Ργ α οαρῖία] ]είζεν αὖ ἴ]ια Ῥοσϊηπίπσ ο6 ἔ]ιο βοπίσπσθ, η ]ιογο 

α, Ὑηο]θ Υευ5ο ἶ5 οπη]θέοᾶ, 155 οπιἱςρίοη ἶ5 ποίεὰ ἵπ ἔἶιο πιαγσίπ 

(ος. Μαϊῦ. κνῖι. 91; ασ, 19). 

Το ὑεχύ 15 ρτϊπίεᾶ ἵπ ραγασγαρΙς οοιγοβροπάῖπσ {ο ἴ]ιοδο 

οἱ πο Ἐπσ]ϊε]ι Ἐάιον. 

ΑΊ]ύποιισ]ι 165 γα ΠΘοΘΡΡΙΥΥ ἴμαῦ ἴμο ἰοχί ο αἲ] ιο 

Ῥοτίϊοης οἱ ιο Νοιν Τοδίαπιοπό β]οι]ά ο τπΙ(οἳΙΙΙΥ οοη- 

ι. 608. ὐ 



Χ ΡΛΕΓΑΤΟΙΠΥ. 

εἰγασῦεᾷ Ιπ αοοογάαηοθ υηζ] ἔ]εςδθ σεηογα] ΤΊΙΕ5, εαοἩ εζτέοτ 

Ία5 Ῥθεν Ἰα[υ αὖ ρετ[εοῦ Ηρενύγ {ο εκρτεδ5 Πἱ8 Ρτείεγεποε 

{ου οὔ]εν τεαῖπσς 1Π ἴ]ο ΝοίθΒ, 

10 156 Ἰορεά ἴπαῦ α τεχύ {οτπιθᾷ οη ἴμενο Ῥηϊηοῖρ]ες 

ν]] ΕαΙτΙγ τερτγεβεπῦ ο τορα]ῦς οἩ πιοάετη οπ]θοῖδη, απά 

νη1]] αὖ Ἰοαδύ Ὃο αοοερίεᾷ αξ Ῥγείεταβ]α {ο “«ἴπο Ἠεοεινοά 

Τεχῦ  Εογ 15ο 1η Ῥ6]οο]. 

/. ο. ΡΤΕΥΥΑΕΤ ΡΕΒΟΥΝΕ., 



ΟΟΝΤΕΝΤΕ, 

1. ΙΝτποΡΌοτΙΟΝ. ΡΑΟΕΕ 

6αρίε 1. ΟοτίπίἩμ, Τίς ΒΙπαΙοη απᾶ Ἠϊρείοιγ χκΏῖ-- ανιὶ 

Οαρίιετ 1. Τηο ΟοτιπμΙαπ ΟΠΙΥΟΗ.. νι νννωνωεν ανηϊ]- -κχὶν 

6λαρίεγ 111. Ταΐθ, Ῥ]ασο οἳ Ἠ/τΙθηρ, Ο]ατασίθς 

απᾶ 6ΠΙΙΠΘΠΘΒΒ οἱ {πο Ἐγρ]βί]ο χχὶν-- καν] 

Ολαρίεγ ΙΙ’. Ὠοσίῖπε οἳ πο ἨθδβιττεσοίίοἨ...... απχν]]- -αχσῖϊ 

Ολαρίε Ρ. Απα]γδίβ οἳ ἴπε Ἠρίβί]ς νε νννεὰ χχχ]]- -χχσὶς 

δν πι ρου ορ ο ῥορο σα ολο ο ο ο 1-27 

ες Ἱναππται εοοοαρσο εκ ορ ο ο ο ον. ϱ0---199 

ἈΡΕΡΝΡΙΦΕΒ ΙΑΕΑ νο ος ντ ννοτε σετ ὀννδαιές νο νδο τν. 194- 197 

ἁο, ος ο ο ροζοκο ας ακο ο οεοσκο Ισ. 198-204 
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ΡΙΑΝ ΟΕ ΤΗΕ ΙΦΤΗΝύ5 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

6ΠΑΡΤΕΗΝ Ἱ. 

ΟΟΕΙΝΤΗ. ΙΤ5 ΙΤΟΑΤΙΟΝ ΑΝΌ ΗΙΞΤΟΒΕΥ. 

Ατ με επιε οἱ {πα Αρος(]εῖ5 νἰ5ίέ, 6οπΙπίἩ γνας ἴΠε πιοςδί «0Π- 

εἰάεταῦ]ε αἶεγ ἵπ ὤσθεςσθ. Τί5 οοπηπιετεία] Ἱππροτίαπος Πα αἱνναγ5 

Ῥεεπ στεαί. Φἰειαϊεά οἨ α ΠαΙΤΟΝ ηεοκ οἱ Ἰαπά Ῥείννεει ἴνο 

6οᾳ5]---ἴ]ε {αγ-[απηοά Ι5ίμπιας---ἴμα (οπιρίαίίοης {ο Ργείετ ΟΟΠ]- 

Τηεγσθ {ο ΊΝαχ, ΘνεηΠ ΙΠ Εἶπιας ΥΥἨΘη ν/ατ γνας αἱπιοςί {πε Ῥηδίπεςς 

οἱ πιαπ]ἰπἀ, Ρτονεά Ἱττεβὶςεῖρ]α {ο 5 ἱημαρίίαπίς”, ΤΠε οοπῃ- 

πιαπά οἱ {ο Ι5ίμπιὰ5 Ίνα5δ πο ἁοιλὈί Ἱπιροτίαπί ἵπ α πιΠίατγ 

Ροΐπί οἱ νίεν; Ριῖ αἲ α ἴππς νΏεπ πανἰραίίοη γνας ἀῑβποι]ί απά 

ἀαηροτοιςὸ, {πε οοπηπηετοία] αἀναπίαρες οἱ ἴπα Ροδιοη νετα 

οποτπιοῖς. ἸΜετοεπαπί5 αττῖινίηςσ αἴπεγ Ποπ ἴμα Ἐασί ος {Τοπι 

ἴπα Ίλεςί, Ποπ ΤίαΙΥ ος Αξία Μϊπος, εοπ]ά 5αναο ἴΠεπιδε]νες 

πα τῖδίἰς οἱ α Ἠαζατάοις νογασδε τουπᾶ {πο Ῥε]οροπηςδας5, απά 
{οιπά αἲ ΟοτἰπίἩ Ῥοίπ α τοαάγ πιατκεί {ο {Παῖτ 'νατες5, απά α 

οοηνεπ]εηί ππθαη5 οἱ ἱγαπδροτί. (οτΙπίἩ, (Πεγείοτε, παςὰ αἶνίαγ5 

Ἠε]ά α ἨϊρΏ Ρο5ιίοη απποπς ἴμα. οἴεες οἱ (τεεςεῖ, {ποισΏ ἴπε 
πηϊ]ίαιγ σεπῖας οἱ Βρατία απἁ ἴπα Ιπίε]]εσίιιαὶ απά Ρρο]ῖσα] 

επιίπεποε οἱ Αἴπεης 5εοιγεά {ο ἴΊοςδε (νο σίαίος {πε Ῥτε-επῃ]- 

ηθησς Ιπ {πε Ῥεςδί ρεγῖοᾶς οἱ ἄτοαε]ς Πϊ5ίοτγ. Ῥαΐ ἵπ {1ο ἀεο]ίπε 

οἱ (πτεεςς, νΝΊοπ 5Ώε Παά Ἰαῖά Ἠες Ἱπάερεπάεπεε αἲ ἴ]ιε Γεαί ος 
Αἰοχαπάεχ ἴπε ἄτεαῖ, {με {αοϊ]εῖος ος ἵταάε επ]ογεά Ὦν Οοτῖπί]ι 

σανε Ιῖ ἴἩε Πτοί Ρ]αοθ. Α]ναγ5 ἀενοίεά ἴο ἴἩο ατίς οἱ Ρεαεε, 

η 5ο] α ἀεστεο ας {ο ἵποιΓ ία σοπίεπιρί οἱ (πε Τ,αοεάα- 

1 Ονἰά (240). ν. κο7) απἀ Ἡοταοε (04. 1. 7. 2) οα]1 1ὲ δὐμαγές 6ογἡεέλες. 
3 οἰκοῦντες γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι ἐπὶ τοῦ ἰσθμοῦ ἀεὶ δή ποτε ἐμπό- 

ριον εἶχον. Τηπογά. 1. 13. Ἡε αἰδο 5αγ5 ἴἶαί ία Οοτἰπίμίαης τί Τη- 
νοπίοά ἰτίτετηες, απά ἴἶναί {Ἠε πιοδ αποϊεπί 5εα-ΒΡΗΙ οἱ ἨίοἩ {πε Ογεεκ5 
Ἠαά αηΥ ΙΚπον]εᾶρα ννας Ὀείνγεεη {πε Οοππίλίαης απᾶ {πε Οο{ογταεαη». 

ὃ (αρε Μαϊεα, πον’ δὲ Απσε]ο, νγα5 “ἴο ἴΠε νογασες ο{ αποϊεηί {ἶπιες, 
γνλαί (ηε Οαρε οἱ ἄοοὰ Ηορε ἶς ἴο οιχ οὔη.. Οοηγβεατε απᾶ ἨΗονδοη, 
γο]. 1. οἩ. χι. 

ὁ Οοτἰπί]λ εατ]γ {οιπάεά «ο]οπίες, οἱ Πε {Ἠε πιοδὶ {απιοις γετε 
Όγίασιςε ἵπ 9ἱ6Ι]γ, απά Όοτογτα, ΚΠΟΥΥΏ {ο ἴε Τία]αης α5 Οοτῇι, Όιί 
5(1]] τείαϊηῖης ἵπ (ατεε]ς 15 αποϊεηί παππε Κέρκυρα. 



χίν ΙΝΤΕΟΡΟΕΤΙΟΝ. 

πηοπίαης51, 1 νας Ίτεε, ἵπ ἴπε Ἰαΐετ ἔἶπιες οἳ {πα (πθε]ς τ6- 

Ρήρ]σ5, {ο ἀενοίᾳ 1{5ε] απάϊςειτρεά {ο ἴποςδε ατί5, ππάετ (πε 

Ρτοίεςίῖοη, {ΟΥ {πα 1ηοδί Ῥατί, οἱ ἴπε Μαοεάοπῖαη ΠΙΟΠάΙΟΠΡ. 

Ὀυιτίηςρ (αί ρετῖοά 15 τίσε ἵπ ῬτοδρεΠίγ γγαςδ τεπιαγκαβ]α. 1 

Παὰ αἰνναγς Ῥεεπ {απιοις {οί ἹαχατΥ, Ὀαί πουν ΤΙ Ῥο55εςςεά {πε 

πηοδί δαππρίποι5 {πΠεαίταες, Ῥα]αςες, {επρίε5, ἵπ αἲ «τεεςθ. 

ΤΠε πιοςί ογπαίς ο{ {με 5ίγ]ες οἱ (ταε]ς ατολ]θοίιτε ἶ5 ΙςΠΟΝ/Π 
5 ἴμε (ο21ήήαμ. ΤΠο οἵιγ εχοε]]εά ἵπ {πε πιαπµ/{ασίατε ος 

ἃ Ῥεει]ατ]γ Βπε Κῑπά οἱ Ώτοπζε ΚΠΟΝΠ α5 αες (ο {λαο 

Ὀεδιπιίε οἱ {πα Ἠϊσῃει Ἱπίε]εείααὶ στασες (15 5εΕΠ15 Ώενετ, 

5ίποε ἴπε πηγίΠῖο ασᾳας, ἴο Ἱανε Ρτοάσοεά α 5ἶησ]ε πιαπ οί 

ΦΕΠΙΙΙ5) 1 Ῥοδδεςσοεά ἵη α Πϊσια ἀἄερτες ἴπαο τεβηεπιεηίς ΟΓ 

οἰν]!σαοη απᾶ {πε εἰεσαηοῖος οἱ 16. Τὲ ἵνας τεσατάεά α5 {πο 

«εγεδρ (πο “ σαριία] απά σταςθ3” οἳ (τεεσθ. Απά γπεπ (Β.Ο. 

146) Τε ννα5 5αεΚκεά Ὦγ Μαπιπιῖας ἁπτῖης {λε ]α5ί εχρῖήίης 5ίτασσ]α 

ος ἄτεεςσε {ο ἱπάερεπάεπςα, ἴΠποιςὴ 1 ννας ἀενοίεά {ο {Πε σος, 

απά ποί α]]ογνεά {ο Ῥε τεβι]έ {ογ α οεΠ(ΙΤΥ, 15 τα]η5 Ῥεσοασπιθ 

πε « απαττγ {Ποπ υΏῖοὮ {πε ρτουά ραϊτίοίαη5 νο ἀννε]ε οἩ 

ἴπε Ἐσαυ]πο οἵ αἲ Βαΐας, αἀοιπεά (λπεῖγ νῖ]ας γη] πιατρ]ες, 

Ραϊηίίησς, απᾶ 5ία{ιεςδ. 
ΤΠο «ο1οπΥγ (]ά]α Οοππίμιας) Γοαιπάεά Ίετε ὮΥ Πα]ας («α.15ατ 

ἵη Β.Ο. 46 5οοηῦ τεςίοτεά {ια οΙίγ Το 15 {οίππεγ σγρεαΐηςσςς. Τῆα 

5Ίίε Παά Ἰοδί ηοπε οἱ 1{5 αρείαάε {ογ «ΟΠΊπετοθ. ΤΠε οἵίγ το5ε 

ταρἰά]γ Ποπι 1{5 ταῖῃς. ΤΠε Ἐοπιαῃ Ῥτοσοηςσι] οἱ Αεπαία Ηχεά 
Εἱ5 5εαί ἴπετε (Αείς χνΙ]. 12). Μετελπαηπί5 οποςῬ ΠΠοΓΕ, α5 οἱ οἷά, 

{οιπά (πε οοηνεπίεπος Οἱ {πε 5ροί {ος {ε ἱταηδροτί ΟΓ ἀἱδροσα[ 

1 Ῥ]αῖ. 4βοβΜίΛ. Ζας. Ασὶς 5οη οἱ Ατοηιάαπιας, ΥΙ. 
3 Φοπιε ΨτΙίεις Ἠανα 5αρροσεά ἰΠὶς αἲς (ογἠεέλίαειήὴ ἴο Ἠανε Όεεπ 

πε ρο]ἀ, αἶἶσει απάἆ Ώτοπζε πιε]ίεά ἆονπ ἵη ἴπε οοπβαρτα(ῖοη υγἨῖς]ι 
{ο]]ουνεά {με ἰαξῖπςρ οἱ ἴε οἵίγ Ὦγ Μαπιπιίας. ῬΒιέ Επί, νΥηῖο] 5εεπι5 
Ππιτίηδίσα]]Υ ἱπιρτοῦαβ]ε, ἵ5 τε[α{εᾷ ὮΥ {πε {αοί {λαί (πε Οοτιπίμίαη Ώχοπζε 
ας γγε]] ΚΠΟΝΥΠ δείογε ἴπο ἀεείτασίοη οἱ Οοτ]πίμ. Θεε ποῖε ἵῃ Ὑα]ργ)5 
Εάῑοπ οἩ ἴηε Ῥαδραρε αποίεά Ῥε]ονν ἴοπα Ἐ]οτας, απά θπη(μ”5 ήἱομα»γ 
ο) «πζΙσιισζτες. 

ὃ Οἶσετο 7ο Ἰζαµ. 5. 4 Ἐ]οτις Π. 16. τ. 
δ ΘίαΠΙεΥ, /πέγοῶμοίίοη {ο 15 (ογ{μέλίαλς, Ῥ. 2. ἘΟΠ18, 5αΥ5 Φίταῦο 

(στ. 6. 23), να β]]εά νι (πε φροῖ]5 οἱ {πε 5ερι]σἨτες ο{ (πτεεςσε, απἀ 
εδρεοία]1γ νηἔμ (πε ἵεττα οοίία γαςες ννμίοἩ γγετο {ουπά {πετε. Ἐνειγ ἰοπιῦ, 
ηε αἆάς, Ίνα5 ταηδαςσ]κεᾶ {ο οὐίαϊη {πεπῃ. 



ΙΝΤΚΟΡΟςΤΙΟΝ. χν 
αωωμωμωμαωο  σ  ο.  οἍΟσο«υεΕμζξμᾷ 

ΟΓ (λαῖγ Ίνατες, απἀ ἵπ ἴηαε οατ]γΥ ἆαγ5 οἱ νε Ἐοπιαπ Ἐπηρίτε 

Οοτίπί] Ῥεσαπιε, α5 οἱ οἰά, α Ῥγε-νοτά {ος Ἰαχατγ απἀ νίςα. 

««Νοη ομϊνῖς Ποππϊπϊ οοπ(ϊηρίε αἁϊτο ϱοτἰπίΠιαπι1 Πας Ραδσεὰ 
Ἰπίο α ῬτονετΏ, ΝΠίοἩ 5 αἰδο {ουπά ἵπ {πε (τεε]ς Ιαηβαασε”, 
απἀ ννμίοὮ αἲ οπος Ροῖηπίς {ο (οτίπίῃ α5 α νοπάετ οΓ {πα ννοτ]ἀ, 

απά α5 ἃ Ρρίαοε ννΏίοὮ Πο πα 5λου]ά ἆατε ἴο νΙδ νοαί απ 
αππρ]α οοπηπιαπά Οἱ ΠΠΟΠΕΥ. ΤΠε ννοι5ίρ ο{ Αρμτοᾶΐε, ν/λίοἩ 

ηαά ρῖνεπ (οτΙπίἩ απ Ιπίαπ]οις Ρτε-επ]ίπεπος ΟΝΕΓ οίπεγ οἰεεςῦ, 

ννα5 τεδίοτεάΆ, απἆ Οοτῖπίἁ οπος ΠΟΤΕ Ῥεσαπιε α Ποίρεά ος 

Ἱππρατίίγ. Απά ἴοισλ {πε παπηε5 ΟΕ ΠΙαΠΥ οἱ 15 τεδὶἀεηί5 

ἰηάϊσαίε α Ἐοιπαπ οχἰσίη, {ποτε σαη Ῥε πο ἀοαδέ (Παί (πε 5αρρ]α 
απά αφιαίε (τοαε]ς, ὪΝΠο Παά Ῥεοοιππε α Ρτοπιίπεηπί [οαίπτε ος 

Ἐοπιαπ 5οοἱείγ ενεη ἵηπ {πο σαρίία]δ, Ἱαά τε-οσειρίοά {πε οἵίγ, 

απά Ρανε ἴε ἴοπο ἴο ἴἩε σεπετα] ελαταοίετ οἱ 15 Η{ε. «τεεϊκ 

ΡΙΙο5ορἩγ νγας (πε ἵη 15 ἀεε]ῖπε, απά 1 15 {ο (τεε]ς ΡΙΙΙΟ5οΡΗΥ 
η 15 ἀεε]ῖπα ελαίῖ νε αΓε Ιπίτοάισες ἵπ ἴπο Ερϊίςί]ε5 ο{ δὲ Ραυ]. 

Ἐπά]εςς ]οσοπιας]]ε5δ, Ρεισοπαὶ ναπΙίγ απἀ τἰνα]τίεςῖ, α ἀἱδρο- 
φἱ(ἴοη {ο δεί Ιπίε]]εοίαα] αΌονε πιοτα] οοης5ιἀετα[ῖομςξ, α σεπεταὶ 

ΙἸαχίῖγ οἱ ΠΙιαΠΏετ5 απἀ πιοτα]ς», α ῬτείετεποςἙ οἳ ΙπαϊνιάπαΙ «οΠ- 

νοαπίεηςε {ο {λε σεπετα] υε]{ατε]ῖὸ, α ἱεπάσπεγ {ο ἀεπγ ίπε Ιάεα 

οί α {αίμτα Πΐε, απἆ {ο σῖνε οπεςοα]{ πρ {ο απ]πηϊ(εὰ επ]ογππεπέ 

ἵη ἐΠῖ51. αΡρεατ ἴο Ἠανε Ῥεεπ {πα ολίεί[ ἀῑβιοι]ῆες νΓ νΥμ]οῖ 
5ι Ῥαυὶ Ἠαά ἴο οοπίεπἁ ἴπ Ρ]απίϊησ {πα (,ο5δρε! αἲ 6οπίπίῃ. 

Τ]εςα νετε ἵη Ρατῖ {πε ολαταοίετὶδίίο5 οἱ Ἐοπιαη 5οεϊείγ ἴπ 

σεποτα]; Ῥαΐ 5οπης ο {με {εαίυτες ἵπ {ηε Ρἰοίητε ατα Ρρεοι]ίατ {ο 

(τεεσςα1”. 

1 Ἠοταοε, Ἔβ. 1. Ε7. 36. 
3 ΘΙΤαΡο ΥΙΠΙ. 6. 2ο. ΤΠε ρτονετὸ να αρρ]ιεά {ο Οοππί οι 

Ῥείοτε απά α[ίεγ {Πα 5αο]ς ΡΥ Μαη. 
ὃ Τ]ο ννοτὰ (ογή/Λία νγα5 ΦΥΠΟΠΥΊΠΟΙΙ5 ΥΙἩ Ρτοβίσαογ ἵπ αποϊεπί 

Επιες, ας Ττ α[ίετννατάς, ὮΥ α οἰαδθίσαὶ αἱ]ηδίοι, Ῥεσαπιαε ἴη ἴπε ἆαγς οί 
Όνε Ἐερεπογ απά οἱ (εοτρε ΙΝ. ἵπ ος ΟΥΥΠ οοΠ{ΥΥ. 

4 Α {ποιςαπά Ρτϊεςίεςςες ἀεάϊοαίεά {ο Ίετ Ποεπίίοις νους εχῖςίεὰ 
αἲ ΟοτίπίἩ, απά 1ξ ννας ἴἩε οιδίοπι {ο εἱσπα]ίσα 5ρεοίαὶ οεσαρίοη5 οΓ 
(Παπαρᾶ ὉΥ 5οεεῖησ αρατί {τες υἰοίῖπις {ο είς πίαπχοις 5αρετ5ἴοη. 

δ Τανεπα], δαέ. ΙΠ. Ἴ6---]8. δε Θοσ ατα τή. 
Ἰ ολ. ΠΠ. 31, ἵν. 6, Ἰ, ν. 6; 1 ΟΌοἵ. Χ. 12 (αοσοτάῖπς ἴο (ἴ]ε τεσοεϊνεά 

ἴθχί), χὶ. 12. 
6 1 ΟοΓ. Υ. 4. ον ή ᾖ. ο, το, 19 ϱἩ. νΙ.---χΙΙῖ, 
αμ. ολ. αν. 13 Ἐερεοία]]γ νε (ητεε βι»ί. 



Χν] ΙΝΤΕΟΡΟΌΟΕΤΙΟΝ. 

Τ{ ννας ἴο 5οἩ α οἵίγ, ἴπε Ἠϊσηνναν Ὀείνεεπ Ἐοπιςθ απά (μα 

Ἐασί, (Παί ἴπε Αροςί]ε Ῥεηί Πὶς 5ίερς. Τί ν/α5 αροιί {με οεἶοςε ος 

{ηε γεατ 51. Τῃο Εἶπιε ἵνας απΙςΙα]1γ {ανοιταβ]α {ος Πῖ5 ατγῖνα]. 

Νοί οηπΙγ νου]ά Ἡε Ππά {πο πξ5ααὶ «οΠποουτ5ε Οἱ 5ίΓαησεΓς {γοπι 

αἲ] Ῥρατίς οἱ {πε νγοτ]ἀ, Ῥαέ ἴπετε νναςδ απ Πῃςια] ΏΙΠΙΡεΓ οί 

Ίεννς ἴπετε αἲ ἴἶαί πιοπιθηί, ἵπ «ΟΠΣε(πεπσε οἱ {πε ἆθοτεε οἱ 
ΟΙαυάϊας εῑαί ΄ α]] ]εννς ννετε {ο ἀερατῖι Ποπ Ἐοπιε1. Να ση 

(πετείοτο Ιπιασίπε γλαί {εε]ίησς Ίνετο ἵπ ἴΠε Αροςί]ε)5 παπά α5 

Ἡε εηίετοά {Πε Θατοπίο (απ]{ αξίες Πῖ5 αἰπιοσί {πιῖί]εςς νἰς]τ {ο 

Αίµεη5. Όπ α Ἰονε] Ῥίοσο οἱ τοσῖς 20ο {εοί αΏονε ἴπε Ἰενε] 

οἱ ἴηε 5α6α, 5ίοοᾷ {με οἵίγ Ιί5ε][”. ΑΡονα 1 πα ΠΠ] οἱ ΑοΤο- 
(οτΙπίμα5, ετονηεά ὮΥ {ιο ννα]]5 οἱ {πε Οοτιπ(Πῖαηπ οἰξαάε], το5ε 

{ο {Πε Πείρμί οἱ 1686 {οει». ΈΤΠε ἴεπιρ]ες απά ρυδ]ίο Ῥα]άϊπσς 

ΟΙ {Ἡε οΙίγ, ονεγ]αϊά νίἩ σο]ζ, 51]νετ, απά Ῥταςς, αοοοτάϊῖης {ο ἴπε 

οδίοπα οί {πε απεϊεηί νυοτ]ἀ, πηεί Πΐ5 ευε, απά γΥπείπεγ σ]{{ετῖησ 

ἵη {με Ὀτί]]απογ οἱ αη Εαδίετη 5υἨ, ΟΓ Ίᾳ5ς 5Ρ]επα]ά ἵπ 5Ἰαάε, 

{Πεγ Παά α ία]ε {ο {6]] Ἠϊπι οἱ 5αρειςέϊίοη5 {ο ο εποοιηίετες, 

απά πἹεη {ο Ῥε {αγπαά {ΓΟΠΙ {Πο ῬονγεΓ οΓ βαΐαηπ ππίο ἄοά. ΤΠε 

Ἠορε πας Ἠανε τίδεη 5ίτοηπς υΠίη Ἠίπι, απά γναςδ 5οοῦ ἴο Ῥε 
εοηνετίεά Ἱπίο οετίαἰηίγἩ, ἴπαί (οἆ Ἠαά πιαο]Σ Ρεορ]ε Ιη ἴλαί 

ΟΙἴγ. Απά α5 ο Ἰαπάεά, απἀ Ῥεπε]ά Ίαχατγ απᾶ Ρτίάς, τίομες 

ἵπ {παῖχ 5ε]βσῃηποςς, νίος ἵη 1ΐ5 5παπιε]εςς ε[ΠΓοΠΙΕΙΥ, απἀ Ρονετίγ 

ἵη 15 ἀερταάαίίοη απά πεσ]εοί, ας ννε]] ας ἴΠε Ρεορ]ε οἱ νατίοις 

1 Αοΐς χν]]. 2. ΟΕ. Βιείοπῖας, σας, 25. “]αάαεος Ἱπιρα]ςοτε 
ΟἩτὶδίο (ο αοσοτᾶῖπςσ {ο 8οπ1ς εζ]ῖοπς, (Ἠτεςίο) αδθἰάαε ἑαπιπ]ίπαπίες 
Ῥοπια εχρυ]{,” ννηοτε {πε Πεαίπεη νυτίίαχ, Ιπ Ἠῖ5 οοπίεπιρί {ο ἴπε Τεννς 
απά (λεῖχ 5εοί5, ηας ποί {α]κεη {Πε ἴτοιρ]α {ο αδοστίαῖπ ἴπα {αοΐ. ΟἨτὶς- 
Παπιίγ {οτ γεατς α[τετνγατάς (5εε Ἀοίς καν]. 21, 22) Ἱαᾶ {αϊ]εὰ {ο οτεαία 
ΗΥ σίτοης {εε]ῖηπσ απ]οης {Πε Τευνς αἱ Ἐοπ]θ. 

3 Αεΐς κνῆ. 34. ΟοτΙιπί]μ ἀῑά ποί Τε Ἱπιπιεά]αίε]γ οη {πε 5εα, Ῥπίΐ α 
Πίι]ε Ιπ]απά (56ε πιαρ). Τίς Ροείς νγετε 1,εομαεαπα απά Οεπε]τεα (Έοπῃ. 
χν]. 1), ἴπε {ΟΓΠΙΕΥ ΟἩ {πε ἸΜεδίεγη, ἴ]ια Ιαΐίεγ οηἨ ἴπα Ἑαδίετη 5ιάε οἱ ἴπα 
Ἰδίμπιας. ΤΠε {οιππεΓ γνα5 οοπηεοίεά νη({Ώ {πε οἵίγ ὮΥ (πε Ίος γνα]]ς, α5 
1η {με σας5ε οἱ (Πο Ῥταειις αἲ Αίμεῃς. Τεοπαειπι γνας ποῖ ΠΟΤΕ {Πατ α 
πι]]ε απά α λα]{ τοπι (πα οἴίγ; Οαεπεμτεα να» αΌοιί πῖπε πηῖ]ος ἀῑδίαπί, 

ὃ “Νεϊίμετ ἴπε Αοτορο]ῖς οἱ ΑίΠεΠ5, πο {πε Τιαγίςσα οἱ Ατρος, ποτ 
ΑΏΥ Οἱ ἴπε πιοτο οε]εὈταίεά πιουπίαϊπ {[οτίτεςσες οἱ ἸΜεσίετη Έπτορε--- 
ποί ενεπ (ἱρτα]ία---σαπ οοπηρατε νη(Ἡ (Πὶς σ]σαπέῖο οἰίαςε].”. 6ο]. Μιπε. 
Φίαΐας (7 Λεδαίά ΝΙΙ. 1ο) 5Ρεα]ςδ οἱ 1 α5 Ρτοίεοίίης νίἩ 15 5Παίον; 
με (ννο 5εας αἰἰετπαίε]γ. 

4 Αεὶς χνΠ]. 1ο. 



ΙΝΤΚΟΡΟΕςΤΙΟΝ. Χν 

παϊϊοπα]τίες νο {ᾖτοηπσεά {Πε 5ίταεί5 {Πεῃπ, αξ {Πεγ ἆο 5] 

1η α]] στεαί πιαγίπῃα οἶες, Ἡςε πηιιδί Ἠανε {ε]έ ἐλαί, (ποιςση Ίνα 

πη]σηί σίαγ ἴΊετε Ίοης---Π5 ν]δ]ῖ ]αδίοᾷ α γεατ απ α Πα]ί--γεῖ 

Εναί (πεγα γ/α5 πο {ἶππε {ο Ῥο Ἰοδί. Ἠε Ετςί Ρτοασμεά ἴἴα σοοά 

Πάΐπςσς5 {ο ἴ]α οἩοδεη Ῥεορῖς, Πενν απἆ Ῥγοδε]γίες], απἆ ννας 

έρτεδσεά ἵπ 5ρἰτΙ2) α5 Ἡε (ποισΏί οἱ ἴπε απαςααὶ ορροτίαπΙ(γ 
ψ/ΏΙοὮ Ὕγας Ἠετε αβοτάεά Ἠϊπι,. Απά ἨΠεΠ, αοοοτγάίπσ {ο ἰλπεῖτ 

ομδίοπι, {πε Τενν5 τεν]]εά Ἠ5 ἀοοίτῖπο απἆ τε[ιςδεὰ {ο Ιδίεῃ {ο 

Ἱ5, Ὡε 5Ἡοο]ς οί 5 ρατπεπί απά σαϊᾶ, ΄Ύοιτ Ῥ]ουά Ῥε προπ 

γοιγ οΝΠ Ἠεαάς. 1 απι εἶεαη, {οπι Παεπεοείοτί]ᾗ 1 νυν] σο {ο ἴμε 

(6εηπί]εςΣ Απά Τε Κερί Ἠϊ5 ννοτά. ες ν/ας εποοιταρεά ὮΥγ απ 
Ἱπβιοη{ία] 5εοεδδίοη ἴτοπι νε ]ενῖςση οοπιπιΠΙ{γ”, Πεαάεά Ὦγ 

Οτίδρις, (πο τι]ετ οί ία 5γπασοσιε, Ὀαί Ὦε πενετ επίεγες ἴ]ια 

5γπαροριε αραίη. 1Τπ α Ἠοιςδε ΄Πατά Ὦγ52 Τε παϊηϊδίοτεά {ο (λε 

Ίεννς νο Ἰαά αἰίασ]εά {πεπιδε]νες {ο ΠΙΠι, απ ἴο ία (επίι]ες 
ΝΠΟ ϱαΠΠΕ6 {ο Ιῑδίεῃ {ο Ἠϊ5 νοτᾷ. Ὁπάει ἴὰε Ρτοίεο(ίοη οί 

(1ο, ἴλε Ργοσοηςι] 5, νο εηπίεγίαϊπεά α ἴγαε Ἐοπιαπ οοπίεπιρε 

{ος ἴ]ε ΠΤενί5Ώ Ίαν απἆ αἱ αιαδίίοης ατίδίησ οιί οἱ 16, πο γνας 

αἱ]ονγεά {ο πηϊηϊςίετ ἵπ Ῥεασε {ΟΥ ΄πΠαΠΥ ἀαγςῖ. Απ (χά5 νγετε 

]αἱά χε {οαπάαίίοης οἱ ίππο (οτΙπίπίαπ ΟΠιτο», 

1 Οτ Ρετηαρς ενεῃ Ἠοαίμεπς. Αοίς χν. 4. 
"ψ 5. 5ο ὃ, 4ο. 8. δ ο. Τ. 6 φ. 14, 17. 
Το. 16. Τμο Αιμοπϊζεὰ Ψετείοη Ίας ΄α σοοᾷ νν]μ]]. 
ὃ Έοτ [ατί]ετ Ιπ[ογπια[ίοη αθοιί ΟοπἱπίἩ, 5εε ΟΟΠΥΌεατε απά ἨΟοΝΝΣΟΗ, 

Σ1ΐ5 αά Εἠρίζος οἳ δὲ αι, ΦίαπΙεΥ, {147 οα/ε/ίο {0 ιοί (ογζ{λίαλς, 
Ὀπηϊιλὴς /ΙΩ{σμαγγ οί 6οσγαβἠν, απά Τιεακε”ς ζογεα. μετα αἴα [ΕΝ 
τεπῃαῖης οἱ απϊφι11γ πονγ {ο Όε 56εΠ αἱ Οοτίπίῃ ος {ο Τ5ίμπιας. ΤΠε 
5ενεπ ΤΏοχίο οοΊππηης βσιτεά ἵπ ΟοπγΏθατε απἀ ἨἩονγοπ5 γνοτ]ς αγε αἲἱ 
ία ατε ]εβ αἱ ΟοτἰπίἩ, νμί]α αἲ (ια Τδίπχας, (οιρ] (5εε ποίθς οἩἨ 
ο], κ. 34) ἴπε ου(]ΐπες οΓ αποϊεπέ τεπιαίης πιαΥ 5Η] Ῥα ἰτασεᾶ, 1ὲ πεεᾷς 
4Ώ ἸηΠπηαίε {ορορταρ]ηῖσα] αοηπαϊπίαπος ΥΕ {ο φροί {ο Επά ἴἶπεπα οι{. 



χνΏϊ ΙΝΤΕΟΡΟςΤΙΟΝ. 

«ΗΑΡΤΕΕ ΙΙ. 

ΤΗΕ ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝ ΟΗΓΕςΗ. 

1. {ές οηααέζοῃ. Ἰπτπε Δεῖς οἱ {πε Αροςί]ες πνε απά ἴἶαί 

ἔπε 5Υσίεπι αἀορίεά ὮΥ δὲ Ραπ]1 ἴη {ουπάϊπς (6Πτίςάαπ (Πατς]ες 
πας α5 {0ἱ]οι5. Αεσοπιραπῖεά ὮΥ οπε, απά ας ἴπε πυπΙῬετ ος 

οοηνετίς Ἰπετεαςεά, Ὦγ πιοτε ἴπαπ οπε ἰταςινοτίαγ «οἶεασυε 

οι ἀἰδοῖρ]ε, Ἡε (τανει5εά ἴπε Ραταοι]ατ ἁῑςιτιοί Ἡε ἀεσιτεά {ο 
εναησε]ῖςε, πιαξ]ης ας Ίοης α 5ίαΥ η εαςὮ οἵιγ ας οἰτουαπηςίαηποςς 

Ρειπιτεά”. ΤΠε Ἱεησιῃ οἱ Ἠῖς 5ίαγ αδια]γ ἀερεπάεά προῃ 
ἔπε Ἱπιροτίαηςε οἱ έἨε οἵ(γ, απά Τίς Πίπεςς α5 α οεπίτε ππεποε ἴπε 

Ίπῃβιεπος Οἱ {πε (ο5Ρρε] πιῖσηί 5Ῥτεαά ἴο ἀῑξίαπί ρατί. Τῆις 

ΑπιιοςἩ, ἴπε οαρῖίαἰ οἱ Ὀυτῖα, (οσιπίἩ, {Πε τεςοτί, α5 Ἠας Ῥεεη 

5εεπ», οἱ πἹεπ οἱ νατῖοας παΠοπαΠέες, απᾶ ἘΡρμεςσας, ἴἩε πιείτο- 

Ρο[ῖς οἱ Αξία ΜΙπου, Ῥεσαπῃε 5ιεσεςςίνε]γ Πε αΡοάε οἱ οί Ρα] 

{οτ α Ἱεπσίπεπεᾶ Ρρετῖοά. ΤΠε 5πια]ετ «Ἡατεβες Ἡε 1ε υπάετ 

{πε οατε οἳ εἶάετς, 5ε]εοίιεά ποπι Πϊς οοηγετί5, πο ἀοαδί οἩ ἴπε 

Ρεϊποῖρ]ε ]α1ά ἄοννη ἴπ {πε Ἐρίςι]ε {ο Τιπποίμγ”, εμαί (Πεγ 5Που]ά 
Ρε ππεη νἩο Ἠαά Ρτενιοις]γ επ]ογεᾶ α τεραίαίἸοη {οί σταν]ίγ 

απά 5οὈτιείγ οἱ Πε. ΤΠε εοπάξίοπ Ἰαιά ἄονη ἴπ {Πε 5απιε 

Ερϊςιε, ἴλαῖ ἴΠεγ 5Που]ά ποῖ Ἠανε Ῥεεῃπ πεπ]γ «οηνετίεαδ, 

γγα5 Οἱ «ουγ5ε Ιπιροςςῖδ]ε 1π Επῖς εατ]γ 5ίασε οἳ {πε Ἡϊδίοτν ος 

ἴπε οοπιπηπΊγ. Τῆε ποτε Ἱπιροτίαπί (Πιτοῃμες επ]ογεά (πε 
Αρος!]ε'5 5αρεπϊπίεπάεηπςε {ο α Ίοησετ Ρετίοά; Ῥιΐξ 1 γ/ας ἵπι- 

Ρο5δίβ]ε, πεη ]εανῖης ἴηεπα, ο ανοῖά Ρ]αεῖπς ἴπεπι απάετ {πε 

σατε οἱ πἹεη πῆοςε (λτίςίαπ ρτοίεςδίοη Ίνας Ιππιαίατε. Μαπγ 

ενῖ]ς εμας παέυτα]]γ ατοδε ἴη οοπιπιυπ] Πες {ο ΝΠΙΕΗ {Πε ρτιπεῖρ]ες 

1 πε Ἠανε πο αοοοιπέ οἱ {πε πιείηοά Ρυτ5ιεά Ὦγ απΥ οίπετ ΑΡροςί1ο. 
3 Ἡε νας πεφπεπ!]σ ἀτίνεη α γα ῬΥ ἴπα (ατρα]επί οοπάποί οἱ ἴμε 

1ενς, σα κΏ, δ, δο, χὶν. 4, 5, Χνῆ. 5, 13, ΧυΠΙ. 13. 
οσα. ιτ Τιπι. 1. 7. ὅ τ Τίπι. ΠΠ. 6. 



ΙΝΤΚΟΡΟΌΟςΤΙΟΝ. ΧΙκ 

ος (Πτίς(ϊαπΙεγ ννετα 5ο ΠθΙ). ΤΗ ΠΙαΠΠΟΤ ἵπ νλΙςεὮ (αςα ον!]5 
Ὕνετε πιεί ὮΥ (πε Αροςί]ε ἶ5 πνοτίἩΠγ οἱ τεπιατκ. ἩἨε ρταάια]]γ 

Ραΐπετεά τοιπά Ἠϊπι α Ῥαπά οἳ πἹεη νο νγεγο Γαπη]]ῖας νι Ἠΐ5 

τεαεβίης απἀ Ῥρτϊποῖρ]ες οἱ αο!ῖοη. ΊλΠεη αΠΥ 5οαπάα]ς ος ἁῑ[ῃ- 
ου]1ε5 α{ο5ε, απά 1 γνας Ιπιροδδίδ]ε {ο ἀεα] νν]]ι (Ίχεπι ἵπ Ῥείςοη, 
Ἡε ἀεδραίε]λεά 5οπ]ε ΟΓ Ἠἱ5 εοπιραπίοης ἴο {με Ρ]ασα νηετο {]ιαῖτ 
Ῥτεδεηποε Ίνας τοαιτεά]. ἩἨε 6ανα {ἴπεπι Ιηδίτιοίοπ5 Ἠον) {ο 
ἀεαὶ νὰ {λα σαδες ἴλαί Ἰαὰά ατίσεπΣ, απἀ {[ατίμεγ επ]οϊπεά 
[μετα {ο τείατη {ο Ἠϊπι α5 δρεεάΙ]γ α5 ΡῬοδδίδ]ε γη α τεροτί 

ος (λείγ 5µ6σος5ς ος {ααταεῦ. οί Ῥαι] {ο]]οννεά (Ίο 5απις «ΟΙΓ56 

ἵπ ΟοτΙπίῃ α5 εἰδεν]εταε. Έοτ α γεατ απἀ α λα] ο δίαγεά 

ἴπείε, απά επάεανουτεά {ο ραΐῃ {οτι λτϊσιαπΙγ α Ἠθατῖης 

4ΠΠΟΠΡ {ηο5δε νο τεσοτίεά {ο 6οτἰπί] Ποπ αἲὶ απατίοις οἱ ἴἶια 
Ψοτ]ά. Ἠε επ]ογεά απαςδυα] ορροτίιηῖ(ίεδ; [ος ἴἶε Ῥγοίεοίῖοη 

οἱ (α1ϊο, απἀ {πο απρορι]ατίίγ ο ἴἶο Πενν νι ἴ]να ΠαίεΓο- 

Ρεπεοι5 πΙοῦΡ ο{ (οτἰπίἉἍ, ρτενεπίεά (πε ]ενγ5 {τοπι ταϊςίηρ (Πεῖτ 

αθαα]. ἀἰσίαχραησος. Α5 νο Ἠανα αἰτεαάγ 56εΠ, α ΠΙΠΙΏετ ος 

Ίεννς αἀπεταά {ο Πῖ5 (εασΠίπς, Ὀαέ να πια]οτΙγ (οἩ. κι. 2; οε{, 

αἶδο ϱἩ. νι. 7, ποίε) οἱ ἴπε πιεπιρετς οἱ {πε ΟΠατο] ν/εγο 

(επίῇςς, απ ὮΥ {αχ ἴε ρτεαίες ΠΙΠηΡΕΓ (οΠ, 1. 26) Ρείδοη5 ο{ 

Ιη{ετίος ταη]ς απ οπια]] Ιπίε]]εσίια] αἰίαϊπιηεηί5, ΑΠΙΟΗΡ {ηςςα, 

5 ἴε Ῥτοροτίίοη οἱ Ἐοπιαῃ πᾶπ]ες 5Ἠενς (5ος 1 «ο. 1, 14, 16, 
νι, 17; Ἐοπι. Χν]. 21---23: Αοῖς αν], δ, 17), α πια]οΓΙίγ νγοτα 

ος Ἐοπιαπ οπΠβίῃη, ν]]]ε α 5πια]]ετ ΠΙΠΙΡΕΥ ν/ετο ος (ατεοῖς 
ἀεδεεπί. 

2. (ομαᾖ{ο) ο) {ε (ογὐμ/Λία 67. δἱ Ρα] Ιεβ Οοτἴπίϊ 
ἵη «οΠ5ε(εποςἙ οἱ α ἀείειπιϊπα[ίοη Ἡε Ἠαά Γογπιεά {ο 5ρεπάἀ (μα 
αρρτοαςλμίηρ Γεα»ί αἲ Πεγιδα]επιδ, α ἀείεγπιπαίίοη υνΠίς]ι ρος5ίβ]γ 

Ἰαά 5οπἹε οοηπεοίίοη νίἩ {πα νον ππάετ {πε δίτεςς οΓ νλῖο]ι 

πο ο η αα,τνά, 6, 16, 17, ἵκ. 6. 
αλ πα τα} Τίσα. 1ν. 1, ᾱ, ΤΕ. κ ο. 5 4 Οοτ. ψΙ]. 6, 134. 
4 Αεσοτάϊηρ {ο {με τεσεϊνεᾶ ἰεχί, ἴξ γνας ία 6εεῦς ννηο Όοαί ἴ1α τα] ες 

οἱ (πα «Υπαροσιθ. Τί 15 απο Ῥοςρϊδ]α Ελα {Ἠε ν/οτὰ Ἠας Ώθεῃ οπ(ἰοὰ 
{τοπι 50116 ΟΓ {με Ῥεσί ΜΑ, ἵπ Αοΐς χυ. 17, Ποια απ Ιάσα (παί (πα 
Φοδίμεπες πιεπ/Ιοπεςά ἴΊετε γνας ἴπε οοπιραπίοηπ οἱ δὲ Ῥαπ], απά (αι, ἵξ 
Ἡε Ίνετε 5ο, Ἶε πηςἰ Ἠανε Ῥεεπ αἰτεαάγ οοηνατίςεά, Φεο ποίε οἩἨ ο]. 1. 1. 
Έοχ πε ορρορίίε νίενν οοηδια]{ Ῥαἱεγ, /7οαε {αιῤήίμαε, ι5ί Ἡρ. ἴο ἴἶια 
Οοτϊπίμίαηπς, Νο. 8, ποίθ. 

ὅ Αοὶς χν]. 21. ΤΠε {εαδί ν/ας ρτοῦαῦ]γ ελαί οἱ Ῥεπίεοοςί. 



ΧΧ ΙΝΤΕΟΡΌΕΤΙΟΝ. 

πε ΙΕ (οτπίμ], Τη «οΠ5ε“µεποε οἱ {λε θαΙπεςί επἰτεαίιγ οί 
Ώιε ἘρηεσίαηςΣ {μαι τε πνου]ά σἶνε (παπι ἴε Ώοπεβί οἱ Πΐ5 
ΡΓεσεποε, ε δρεηί {ηταε ΥεαΙ5 απιοΏς ἴΠεπι ΟΠ Ἠΐ5 ΓΘΙΙΥΏ {ΓΟΠΙ 
]εταδα]επιῦ. Ῥυαΐ ἴε Ἰαίίει ρατί οί Πὶ5 δίαγ γνας ἀῑδημίειοά 
Ὦγ τεροτί5 οἱ ἀϊςοτάεις αἲ Οοτπίμά, (Οστίαίη {εας]μεις Ἠαά 
ατγίνεά αἲ Οοτἰπίῃ, Ιπριεά νίἩ Πενν] Ιεαπίπσςδ, νο Ἠαά 

Ὀτοισ]Ώέ Ἰείίεις οἵ τεοοπιπιεπάαίίοι γη] (παπι {ΟΠΠ οἴ]θτ 

6Πιτοµεςδ, απἆ νο δεῖ ἴΠεπιδε]νες {ο ιπάθτπιῖηπα {]ε οτεάε 

απά αροςίο]ῖο απίΠογΙγ οἱ δὲ Ραι]ῖ, απᾶ Θνεῃ, ἂ5 5οΠ18 Ίανε 

Ραϊμετεά Ίοπι 2 (ο5. κ. 5, 6, Το Ρειδααάς ἴπο (ΟοτἰπίπίαΏ 
ΟΠϊςαης {ο δεί ἴπεπι αἲ ποισΏί αἱίοσείπετ. Ἡε νναδ α ΠιαΏ 

οἱ πο εἰοαίεηςε, ἴΠπεγ 5αϊἀδ. Ἡε ννας Ισποταηπί οξ {με τη]ος οἱ 

τηπεῖοτῖοῦ. Ἠο Ἠαά ποῖ ενεπ ἔἶνε {γοίσαερ ο ἴἶιε οταίοχῖ1θ, Απά 
Ῥερίάες {Π]5, Ώε γγα5 πο ἴτιε Αροςίθ. ἩἨε Παά ποί Ῥεεῃ απιοπς 

ἴπε ἀῑδεῖρ]ες οί ]εδας ἨΙπηε]{Ἡ,. Απά Πί5 οοπᾶάαοί οοπο]ισίνεϊγ 
5Πειυνεά ἴλαί Ἡε απά Ἠϊς οοπιραπίοΏ ΈῬατπαβας ἀῑά πο ροδ5ε55 
8η αιίΠογΙ{γ οο-οταϊπαίε ντ ελαί οἱ έπε {ννε]να1Σ, Ἠῖς ἀοείτῖπε, 

ἴοο, γνα5 Ἱτγεοοποί]αβία νη( {Ἠεῖχ. ἩἨε ννα5 α τεπεραᾶε Ἰενν. 

Ἠε Πας (Ἡτονπ οϐ {ἐἶε γοΚκε οί ἔπε ]ενήςα Ίαν, νΊετεας 1έ 

γνα5 νε]] Κπονη (μαί ίπο οπίσῖπα] ΑροςίΊες ο ἴΠε Τιοτά τερατάεά 

1 Αοΐς χνΠ. 18. 3 Αοΐς χνΠ. σο. Σασακσε, 
ο Φου απ ττ 
δ3 (ο. χἰ. 32. ΤΗ οαταοίες οἱ {με ἰεαολίπς οἳ ἴπεςε ῇΤαάαἶσίησ 

Ολη ςίαπς ππαγ Όε σαίμετεά Ίοπι Αοΐς αν, Ίοπ ἴπε Ερίε]ε {ο 
{πε (α]ααης, απά Ἠϊηίς φίνεη Ἠσχο. ΤΠε οὐ]εοί οἱ ΟΠεῖς5 οοπηίης, 
Ώπεγ Ἰε]ά, ν/ας ἴο ““τεδίοτο ἴπα Ἰἰησάοπι {ο Ίδταε].” ἘἨε σαπιο ἴο 
βανο αἲ πιεῃ, Ῥιαί 1έ ννας ὮΥ πια]ίηπσ (επι Πεν. ΤΗΠΕΥ ννετο ἴο 
ποοερὲ Πε πίε ο[ οἰτοιπιοϊδίοη, απἀ νὰ Τε αἲἱ ἴπε ομΗραίῖοης οξ 
ἴπε Πενδη Ίαν. ΌΤῃαί Ίαν Ὕνας σἶνεη ὮΥ (οά Ἠίπιδει[ αἲ (πε 
Ἰαπάς ΟΕ Μοςες, απά 1ὲ γνας Ἱπιροδείδίε ἰλαῖ Ἡε σοπ]ἀ αρτοραίε 1. 
Απά {Πεν 5αρροτίεά ἰλπεῖχ οοπίεπίῖοη ὮΥ ἴπε τεπιαγκαΡρ]α [αοί ἰλαί 
Ώπε πε Ὑο ἰααρηί α Ῥτοαάες (οβρεὶ Ίνετε ποῖ οιἱρίπαι]γ ἀῑδαίῖρ]ες 
οἱ Ἱεεις αἱ αἲ]. ΤΠο νο] οἱ ἴποδε Μο Ἠαά ουπιε ππάεγ Ηίς 
Ῥειδοπα] ἵηπβπεπος Ίνετε οοπΗπίης ἰλαῖς ]αρουχς {ο {με οἰτομπισίδίοῃ. 
Απά {εγ γνετε οατε[α] {ο ανο]ἀ αΏΥ οἶοςε ΙΠπίετοοιτςε ΥΠίΠ {]οςα νΥο τε- 
1εοείεᾶ ἴ]ιε Πεννίδη Ίαν ((.4α1. . 15). Ἠεποε ἴἶε [αάαἰζῖησ {εασῃεις σα]]εά 
οἩη αἲ] σεπιῖπε (Ἠτὶςίίαης {ο 5εραταίε {Πεπηςε]νες {Τοπη {]ε τεπεσαςε Τεν, 
Ώιε «ριτίοις Αροςί]ες, νο Ίετε οοιησε]]πς τενο]{ Ποπι ἔἶιε Ὠνίηε Ταν’. 

ὅ ο Όοτ. Π. Ἱ. ἡ τος. Ἱκ. {---δο 3 0ος. ΧΙ, τα, ΧΙ]. 3. 
ὃ τος. ἔσστ, Ἡ. 4, 5, τὸ οἳ, ἵν. 3, το. 
5 ἰδιώτης τῷ λόγῳ, 4 (ο. χἰ. 6. το Έοπ. κ. το, 
τν Φαν τ ια τὅοι κ 5.16. 



ΙΝΤΕΚΟΡΟΕΤΙΟΝ. χχὶ 

τ α5 Ὀἰπάῖησ], Θβας] Ιπίε]Ισεποε α5 (Πί5 ν/α5 αἰατπιῖης εποΙσἩ 

Ιπ Ιδε]. ΎΤεασλετς κε {ησ5ε Ἰαά ατοαάγ αἰοεπαίεά ἴτοπι ὢὲ 

Ῥαυ] {λε πἹεπ]βοετ5 ο{ οπε (Πιτο]Ὦ ΥΥΠΙΕΣ Ἡα Ἠαά {ουιπάςάΣ. Ῥαΐ 

ἴμε εβοοί αἲ (οτιπῖΏ Ίνας ΙπΠΠΙίεΙΥ Πποτε πιἰςεβίενοι, ΤΠε 

νμοῖα οοπηπιἁπ{{γ Ἠαά Ώθοοπιο ἀἰδογραπίδεά. Α ἰεπάεπογ Ἰαὰ 

ατἴδεη {ο εδϊπαίε ππεη ὮΥ {πεί Ρειςσοπα] ϱἱ[5 ταίμετ ἴἶαπ ὮΥ 

ἐπεῖτ «ρϊτιίια] Ῥονγετς οἵ {]πεῖς Ὀϊνῖπα οοπηπηἰδδίοη. Τ{οςθ νν]ιο 

αἀλμετεά ἴο ϱί Ραι]5 {εαολῖης ννετε (επιρίεά {ο ἴἩτονν οϐῦ (πεί 

α]]εσίαπος {ο Πῖ5 ΡεΙ5οη, απά ἴο ἰταπΣίεχ 1 {ο ΑΡρο]]ο5, ἴε ϱ]{τεά 

Αἰαχαπάτίαπ ἴδασπετ, Νο Πα νὶςδιεά ϱοτίπία α[ετ οί Ῥαι)ς 

ἀερατίιτεῦ. 90Π16 ἀεε]ατεά {(λαί (Ἰεγ {οἱ]οννεά ϱί Ῥείετ, νο 
ἵας Ρρ]ασεά ὮΥ ους Τοτά ἨΙπιςε]{ αἲ ἴπε Ἠεαά οἳ {πε Αροςίο]ῖο 
Ῥαπά”4. Οἵμεις Ρτοίεσίεά (]αί {ευ {ο]]ονγεά πο Ἠππιαπ {εας[ετ, 

δε Ῥι]ε Οείγ {απ οη (ο ννοτᾷς οἱ ϱἨτῖςσι ἨΗἰπηδα]{, ΙΠίεί- 

Ρτείεά, πιοδί ΡτοῦαΡ!γ, ]αδί α5 5υϊίεά {Ἰεπηδε]νεςδ. Α σεπεταὶ 

τε]αχαίίοη οἱ ἀῑδεῖρ]παο {ο]]οννεά {ἴπεςα ἀἰδδεηδίοης. ΤΠ {εί 

1 (αἱ. Π. Τ---τβ. “θα απ. 6 σας οασ, 16, 
5 Φεε ποίθ οἨ Ο]. Ἱ. 12. 3 ϱἩ, Ἡ, τη. 
5 8οπιθ (εΓπιαπ ντίίει5 πανε επάεανοιτες ἴο 5Πευν έ]λαί (πο ΟοτΙπ(Πίαπ 

ΟματοἩ νγας ἀῑνιάεά Ιπίο {ουχ ἀῑδίϊποί απᾶ εἰεατ]γ ἀεβπεά ρατίῖο», ονηῖης 
τεδρεοῖνε]γ α5 (λατ Ἠοαά, Ῥὲ Ῥαπ], Δρο]ο5, Ῥί Ῥείετ απἆ Ολεῖςί, 
Ώοπιθ Ἠανο 6οπε 5ο {Γ ας {ο ἀεσοτῖδε Ρτεοίςε]γ ἴἶια νίευνς οἱ {μεςε 5ενοεταὶ 
Ρατίες. Ῥαΐ ευεπ 1Γ 5ο] ἀεβπεά Ρατίῖος Ἰαά εχἰςίεζ---απά (ῖς ἴ5 
τεπάετεά νειγ ἀἁοιοία] ὮΥ τ Οο{. ἵν. 6---νε Ἠανε ποί ςα[ηοἰεπέ ΙΠΓΟΠΙ- 
αἴῖοη αἱ ος ἀἴεροσδα] {ο ἀεεῖάο νν]αί ν/ετο ἴα εχαοί ἴεπαίς ΟΓ εαο] 
5εποο]. Ἐπί (ποισῃ νε Ἠανα πο ενἰάεπος (]αί {ποτε Ίνετο αΠΥ Ρατίῖες οἱ 
εμῖς Κῑπά ππάεχ {Παῖχ τεςρεσίῖνε Ρρατίγ Ἱεαάστς, 1{ ἶ5 {ο]εταὈ]γ οἶεατ (Παί 
αί ]εασί 5ιιο]ι {ομαελιεῖες εχἰσίεἀ. Έοτ 3ί Ῥείετ απ {]ε τεςί οἱ {πε (ννε]νε 
ππαιεςΠοπαΡ]γ Πε]ά α εἰτῖοίετ νίενν οἱ ίΠε οὐ]ἱσαίῖοης Ὁξ (Πα Ταννῖση ]ανν 
ἴπαπ ἀιά οί Ῥαπ], νηῖ]α Θί Ῥαπ], (ποιρ] ποί τε]εοίίπσ {πα αἱ]εσοτίσα 
{τεαίπιεηί οἱ {πα Ο. Τ. Ξοπρίατθς, Ἠαά [αχ Ίο5ς 5ΥυπραίΠγ υη(Ἡ Πεαίπεπ 
ΡΗΙ]ο5οΡρΏΥ (Παπ π]απ ]κο Αρο]]ο5, ἰταῖπεά ἵπ {λε Αἰεχαπάτίαη 5ομοο] οἳ 
νημ]ο] ῬΠΙ]ο 15 πα Ῥεςί Ἰκποννη τερτεδεηία!Ίνε, Ὕνετο Ἰ]κε]γ {ο ανα. 
Ῥὲ Ῥαπ] Ποιά Πτπι]γ {ο (πα οἱά Ταευνῖδη ἁοοίτίπε (λαί (οά πιαᾶς ΕΥΕΓΥ 
επίπρ ΄«νειγ σοοᾷ.. Απά (ποιρ] Πε οοιηδε]]εά {ἶια 5ἰτῖοίεςί 5εἰ[-ἀεπία] ἵπ 
ενετγίΠΊπσ, Ἡε σανο πο οοιπίεπαποε {ο {με Ἰάθα οἱ αΠΥ ερεεπίἶαὶ εν]] ἴπ 
πηαίίετ. ΤΗε Ἐδεεπες απἀ {πο Τμεταρειίας 566ΠΙ {ο Ἠανο επιΌγασεά 
Ὠχ]ς 1άεα, Ἰπβπεπεςά, πο ἀοιδί, ὮΥ ΑΙεχαπάτίαν Παάαϊσπι. 1 15 Ρροςδῖρ]ε 
ἴπαί ΑΡρο]]ος σαττ]εὰ Ἠϊς νΙευνς {ατίπει ἵη ἴ]πο ἀῑτοσίίοπ ο{ αξοείΙεῖσπα [λα 
ἁἷά δι Ραπ], (λοιςσ] Ίνα Ἠανε πο ενΙάεπεε (]αί Ίε ἀῑά 5ο. Απά νγε πιαγ 
εας!ῖ]γ οοηοεῖνε {]αί, ας σἰαἰεᾷ αὔονο, ἴΊοτε νεα (Ἴοδε Ὕ/]λο ἀεο]ίπεὰ {ο 
{οἶ]ονν Ἱπαρ]]οΙξ]γ απγ Ιη{επίοχ ἴεασλετ, Ὀαί τεςο]νεᾶ {ο ὃε ριἱάεὰ οπ]γ Ὀγ 
ἴπε {βεέεύμια σεγύα οἱ (ητῖς!. 



χχῖϊ : ΙΝΤΕΟΡΟΌΕςΤΙΟΝ. 

Ἱπίε]]εείια] εχα]ίαεἴοη (πε ϱοπἰπίμίαης ηαά ραςςεὰᾷ ονε α 6τανα 

5οεἶα] θεαπάα1] ἵπ {πεῖς Ῥοάγυ ν]λοιέ ποῖῖοε]. ΤΠε Ἠο]γ (οπι- 

ΠΙΙΠΙΟΠ, ΡΥ 185 Ἰηδή{αίίοη {πο Ἐεαςί οἱ Ἰιονε, ηαά ἀερεπεταῖιοά 

Ἰπίο α ἀῑςοτάετ]γ σεπετα] τηεα], 1η ΥνἩῖοἩ {πε Ργενα]εηπί Ῥεί- 

5οπ8] απά 5οεῖα] απἰαβοΠί5δπ γνας πιαπ]{[εσίοᾷ ἵη απ ηδεστη]γ 

ΏΙ8ΏΠΕΓ3, 1π νΏΙεἩ {Πε Ῥοοι Ίετε αἰίορείπει περ]εοίεάδ, απά 

η νΏῖοὮ ενεῃπ ἄταπκεηπεςς Ίνας α]ονεά {ο ραδς ππτερι]εςά”. 
ΤΈΠε νοπιεη (μτεν οῦ {Πεῖτ νεῖ]5 ἵη {Πε (Πηδίίαη οοηστερα!ῖοη, 

αηά Ρανε ΙπάϊΙοαίίοη5 οἱ α ἀείετπιϊπαίϊοη {ο οΑΤΙΥ {Παῖτ Πθν/- 

{οαπά Πβετίγ 5ο {αχ α5 {ο Ῥε ἀεσίταςίῖνο οἱ νοπιαπ]γ πιοάεςίγ 
απά 5αΏπϊςδίνεηεςςδ». ΕΒεείάε ἰΠῖ5, ἴπε αρ]τεια] στ ννπῖς] 

6οἆ Ἰαά ὮὈεείονεά προπ Πῖϊ5 «ΠΙΤεἩ Ἠαά Ῥεεῃ ςΠαπιεξαῖ]γ 

πη]θιςεάδ. ΤΠΕΥ Παά Ῥεοοπιε οεσαδίοη5 ΟΓ εηπνγ απἆ σἰτῖ{ε, 

Έμοςε νο Ἠαά τεοεῖνεά {πεπι οοηδΙάετεὰ {πεπηςεῖνες Ίη5εβεά 
Ιη ]οο]ίησ ἆονη προη ἴποςο «ΟΠΙΠΙΟΗΠ-Ρ]ασε (Ἠτ]δίαηΏς5 νο Παᾶά 

ἴπεπι ποῖ. Απά α5 ἶ5 Ιηνατίαβ]γ {πε σαςδε, Ῥτιάε οἩη ἴ]ε οπε 

Παπά Ῥεσαί Ῥιίεγπεςς απά ]6β]οΙ5Υ οἩ {Πε οίπετ, ΤΠε πηῖςιςε, ίοο, 

οἱ ἴπε ςρ]τιίια] σἷ[ίς Ἠαά Ιπίταάεά Ιδε]{ Ιπίο ἴπε «οηστερα!Ιοη. 

Μεη Ίο Ἰαά τεσεεϊνεά 5ΙεἩ παπῖ[εςσί Ῥτοοίς οἱ ἴμε Ὠ]νίπε 

{ανοιτ τεσατάεά {Πεπιδε]νες α5 τε]εαςεά {Τοπ αἲ] ο]βαίῖοης {ο 

οοπ{το] {ο εχετεῖσα οἱ {πε Ρούείς υΠ(Ὦ νΠῖσ] {Πεγ νγετε εη- 

ἀἆονεά. Τ{Πεγ Ιπίειταρίεἁ εαςὮ οίπες, {ευ εχεγοῖδεᾶ {πεῖτ σ]{ῖς 

αἲ ΙΠΙΡΓΟΡΕΙ {1π]ε5, {111 {πε αδρεοῖ οἱ α (Ἠπϊδίίαηπ «οηρτεσα!{Ιοη 

ΝΨ/45 5ΟΠΙΕΙΙΠΙΕ5 ΠΟΤΕ 5ασσοαςίϊνε ΟΓ ΙάΠᾶςΥ ἵΊπαπ οἱ {Πε 5οΏεΓ 

5ε]{-τεςίταϊπί (ΟἨτϊςιαπΙίγ ννας Ιπίεπάεά {ο Ρρτοάιος7. 9ο {αΓ 

Ἠαά {πε ενΙ] οἱ ἀῑνίδιοη Ῥτοσεεάεᾶ {παί ἴπετε Ίνετε ποί υαπίῖης 

ἴποδε Νο αςσαῖ]εᾶ {Πε στεαί οατάϊπαΙ Ρτϊποῖρ]α οἱ {με τεδττες- 

Ώοη οἱ {με ἀεαά, απἆ Ίγετε {Πας ορεηῖης {Πε ἆοοτ {ο {Πε πηοςέ 

στῖενοας εχοεςςεςὲ. 16 α οοπάΊοη οἱ α οοπιπαπΙγ πηὶρῃί 

νγε]] ἀῑδίατῃΏ {πα παπά οί 155 {οαπάἀςτ. ϱὲ Ρα] εοι]ά ποί Ίεανε 

Έρ]εσας αἱ Ῥτεδεηί, {οί α ΄στεαί ἆοος απά εβεείμα]) ηαά Ῥεεπ 
οβεπεά {ο Πΐπι {Πετεῦ. Ἐιί ἴε οεσβδίοη Ίνας πτσεηί απά εου]ἀ 

πο γγαῖί {οί Ἠϊ5 ΡεΓ5οπα] ρίεδεηςσθ. ἩἨε Παά αἰτεαάγ ἀεςραίεμεά 

οπε οἱ Πὶ5 ἀῑδοίριες υί Ιηδίταςίϊοῃς5 {ο Ῥτοσεεά {ο (οτίπίῃ 

1 ϱἩ. ν. 1, 2. 3Π. χι. 18, Το. ὃ φ. 22. 
ο ο. 5ο. 5. 6 οἩ. χΙ., χΙγ. Ἰ οἩ. Χὶν. 23. 
6 οἩ. χν. 32--34. δ οἩ. χνἰ. 9. 



ΙΝΤΕΚΟΡΟΕΤΙΟΝ. ΧχΙϊ 

5 500Π ἂ5 Ἡε Ἰαὰά ἰταηδαείεά 5ΟΠΙ6 ΠεςθδδατΥ Ῥμδίηεςς ἵπ 

Μαεεάοπία]. Βαϊ, ρτοραῦ!Ιγ α[ίετ Τιπιοίμγ΄’5 ἀορατίατε, εάϊπος 

ατηϊνεά---ἵξ Ιπάςεά Τέ Ίνετε ποῖ {πο Ῥτεδδιτε Οἱ Ἠΐ5 ΟΥΝΝΏ Ονεί- 
Ρονετίης αηχ]είγ---Ν Πε Ἱπάισεά {πα Αροςίϊε ποῖι {ο ν/αῖτ {ος 

Τιπιοίμγ”5 αττῖνα] Οίπετ”, Ῥαί {ο 5επἀ Πιεδδεησος αἲ Ο0Πε6. 
Τίια5, απἁ νι Ἠίπι α Ῥτοίπεγ ννηοδε παπ]ο ἶ5 ποῖ σίνεη, νετα 

Ώιεγείοτε 5εηί ἀῑτεοί {ο (οτἰπίΠμ», πιοδί ρτοβαΝὺ]γ ἵπ «ἶατσε οί 

Όπε Ἐρίδί]ε γψΙί ν/ΠΙοὮ νε αἴο ΠΟΝ οοποργπεάΆ. Αποίιες 

Γ6ά5ΟΠ υεϊσμεά νὰ οί Ῥαι] Ἱπ Πῖς ἀείεγπιπαίίοη {ο ντίῖο. 

ΒΟΠΠΕ ΠΠεΠΙΡεΙ5 οἱ {1ο (οτιπίμίαπ ϐΠιτο] λαά 5οασ]Ώί Ιπίογτηα- 
εἴοπ {τοπ Ἠίπι οη οετίαίπ Ροϊηπίςὃ, (4) Τε Ῥ]αϊοπίο ΡΗΙΙο5ορἩγ, 
νηῖς]ᾗ Ὠαά τεσεπ!]γ ἱπναάεά λα Τευν]5ῃ (ΠτοἩ, Παά ρ]ασεά απ 

εχαρσεταίεἀ να]αε οη «εΙἴραςγ, απά ἴἨετε Ίετο ΠΙαΠΥ αἲ (οτΙπίὰ 

ΝΟ Ίνθγο 511] 5Ιπεσετε]γ αἴίαςεμεᾶ {ο δὲ Ῥαμ], απἀ ἀεδίτεά ἴο 

Ἠανε Πῖς ορἰπΊοηδ. (6) Αποιμετ ἀϊβιου]ιγ Παά αἷςσο ατίσεη. οἱ 

Ῥαμ] ἵνα ενεγννηετε ἱπιρτεδείης 9η Πΐ5 οοηνετίς ἴ]α ἀοοίτίπε ος 

{λεῖτ Πεεάοπι Τοπ ἴπο οδΗραίίοης οἳ {με Πανίδα Ίαν. Ἡς 

ψ/εηί 50ο {αΓ α5 ἴο ἀεοείατα {παί (με (Πτίδίαη Ὕνας Ῥουπά Ὦγ πο 

εχίειπαἰ Ίαν νΠαίενετ7. Τηετα γνα5 ποίπῖης, ἵπ [αοί, νΥπῖο] {2 

{/9εῦΓ ννας υπ]ανν[α] {ο (πε ΟἨτὶσίανὃ. ΤΠε Ἰαν[α]ηεςς οἱ Ἱῃ- 
ΙἸαννία]πεςς ο{ απ αοῖ γ/α5 {ο Ῥε ἀείετπιϊπεά ὮΥ {πε οἰτοιπηδίαποςς 

οἱ ἴ]ια σ8δε. Απά (πε (πΌαπα] ὮΥ νΥμῖο] (ηεςα πίςε Ροῖπί5 ν/ετε 
{ο Ῥε ἀεοῖάςεά ννας {πε οοηςοῖεποε οἱ ἴπε Ιπάϊνιάπα]. ΘΡΗ6] Ίατσε 
Ρηϊπεῖρ]ες α5 ἴἨεδε Ίνετε ἸκεΙγ {ο Ῥε πιϊδαρρ]εά, απἀ, ἴπ {αοί, 

{πεγ ννετε πιἰσαρρ]εά. Φοπις (Ἠτσίίαπ5 οοηδίἀστεὰ ἴπεπηδε]νες 

αὐςο]νεά τοπ αἲἰ οβ]ϊσαίίοης Ινλαίονετ. ῥίοἩς ἵπ ἰπεῖτ ο0η- 

τεπιρί {ος Ιάο]αίτγ απά Ιάοἱς, (ευ εἰαϊπιεά α τὶσηί {ο 5ίί αἲ απ 

14οἱ Γ{εαςί, Ιη ἴε νεσγ Ρτγεοϊποίς οἱ {πε {επιρ]ε Ι5ε](ῦ,. Τμαί 51ο] 
εοπάμοί Ίνας ἨίςσηΙγ οβεησίνε ος ἄαηρετοις {ο οίπεις νας {ο 

Ώπεπι α πιαϊίεγ Οἱ ΠΟ ΠΠΟΠΙΕΠΕ, 1 ἴΊο5δα ὪἩο ετε 5εγαρι]οι5 

1 Λοὶς χὶχ. 442; 1 Οοἑ. ἵν. 17, ΧνΙ. 1Ο. } 9ος ποίε ΟΠ ο]. χγΙ. ΤΟ. 
5 4 (οτ. Ἡ. 13, ΥΠ, 6, 16---(8, 14, 43, ΧΙ]. 18. 
4 966 2 Όοτ. νΙ]. 6---15, ὝἼετε {ηο αιτῖνα] οἱ (11ο βτ5ί Ἐρϊςί]ε ἶ5 ο0Π- 

ποοίθά γη] εἶναί οἱ Τΐεη5. Πε ομεάίεπος απά Γθατ απά (τεπρ]ήπς συν] 
νη]ο]Ὦ Ἡς ννας τεσεϊνας ἵ5 ποί οΠΙΥ ο]οφεῖγ οοππεείεὰ ν(Ἡ ἴ]ιε εβεοί Ρτο- 
ἀποεά ὮΥ (ε Ερϊσί]ε, Ῥαέ ἶς 5οατοε]γ Ιπία]Πσῖρ]ε νηποιέ 1Ε. 

δ ο]. νΙ]. τ. 6 ϱ]. νΠ. 7 Ἐοπι. νἰ. Τ4, ν]. 14, ἵν. 6, υΠῖ. 1. 
8 οἳι, νἰ. τὰ, χΧ. 33. 9 οἩ. νΏ]. το. 



χχὶν ΙΝΤΕΚΟΡΌΕΤΙΟΝ. 

αΌοιαί εαίῖῃσ πεαίς οΠετεᾶ {ο 14ος 5Παππεά ἰΠεῖτ «ΟΠΙΡΑΠΥ ἃ5 

Επαῖ οἱ ππεη σα!]ίγ οἱ στο απἀά οΡεη αΡροδία»γ, {Πεν τιάϊομ]εά 

Επαίγ ΏασΓονν-π]πάςεάπεςς. 1{ οίπεις γετε τεπιρίεά ὮΥ (Πε Πσοεηςε 

[πεγ οἰαϊπιεά {ο τε]αρςδε Ιπίο Ιάοἰαίτγ, ἴπεγ οοπδΙιάετεά 1ξ {ο Ῥε 

ΏηΟ ΟΟΠΟΕΙΏ Οἱ {Πεῖγδ], Απά {λεῖγ αΌαςδε οἱ (Πτίδίαπ ΠῬετίγ 

απά οἱ {πε Ρρηϊπεῖρ]ες ἴ1ε Αροςί]ε Παά Ἰαϊά ἀονπ, ἀῑά Ῥιΐῖ αάά 

{ο {πε οοπ{αδίοη αἰτεαάγ εχἰδίῖησ ἵπ {πε (Οοτπίμίαη ϐΠατοῃ. 

(ϱ Τποταο Ίνετο 5απάτγ πιῖπος αμεδίοῃπς οη ΨΠίεα δὲ Ῥαια]ς 

ορϊπῖοη γα5 αδ|εά. ΤΠε εΠΙείΓ οἱ ἴπεδε ννα5 α ἀϊβπου]ίγ ννΏῖς] 

Ἠαᾶ ατίδεη οί ΟΓ 4η εχργεδδίοη οἱ Πΐ5, ἵη απ ερἰςδί]ε ΠΟΥ ]ο5ί, ἵπ 

ψΥΠΙοἩ Ὦε Ῥαάς ἴπεπα “ ποῖ {ο «οπιραπΥ πΙ(Ἡ {οτηϊσαίοις” Τη 

Πιο Πδααίπεη γγοτ]ἀ, απά ἵπ ΟοτίπίἩ οδρεοίαΙ]γ, 516] α εοπηπιαπά, 

1 Πιετα]]γ οαττιεά ομιέ, νγοι]ά Ιπνο]νε απ αἰπιοσί εη{ῖτο οε55α/{ίοῃ 

οἱ Ιπίετοοιί5α γΙΓΏ {πα Πεαίπεη. Τί πάς ηΘεΘΣΞΑΤΥ {ο ἀεοῖᾶς 

Ώπεδε αεςίίοη5 αἲ οπςσςθ, απᾶ 5ο {ο σἶνε {τεε οοὕΙ5ε {ο {Πε (Πτίδ- 
Παη Ἱ[ε οἱ {πο Οοτιπίμίαηπ 6Πτεῃ. 

ςΠΔΡΠΕΕΡΝ ΠΠ. 

ΏΑΤΕ, ΡΙΙΑΟΕ ΟΕ ΜΕΒΙΤΙΝ6Ο, ΟΠΑΕΑΟΤΕΕ ΑΝΡ ΟΕΝΌΙΝΕΝΕΡΣ 

ΟΕ ΤΗΕ, ΕΡΙΣΤΙΕ. 

1. Ὠαίε αλά Ά]αεο ο) 2141. Τε να» το ἴ]ε σίαίε οἱ αΠαίσ5 

ἀεφοτῖρεά Ιπ (ο Ῥτεσεαϊπς οπαρίετ ἴμαί ἴπε Αρος!]ε αἀάγεδςεά 

Ἠήπιδε]{ {Π {ο Ερί5ί]ο υπάε ος οοηδΙἀεταίίοη. 1η {πε δρήης οί 

ειε γεαχ 57, Ῥε[οτε Ἠΐς ἀερατίατε ἴοπι Έρμεσας {ος Μαοεάοπῖα, 

Ἡο τοῖς {ο Πΐς Οοτἰπίμίαπ «οηνατί. ΤΗε 5αΏφογίρίίοη {ο {π]5 

Ερίσι]ε ΊΏ {πε Α. Υ. εἰαΐαες 1 {ο Ἠανε Ῥθεπ νυπ]έίεῃ αἲ ΡΡΙΗΡΡΙ. 

ΤΗίς παϊςία]κε ἶ5 ἆπε {ο α παϊίταπς]αίίοη οἱ οἩ. χνΙ. 5. 3εε ποίε 

εηστα. (αἰνίη τοπιατ]ε5 ΕατίΠοι {παί (πα 5α]αίαίίοη {π 6Ἡ. Χν]. 19 

ἵ πο {τοπ ἴλε (Πιτο]λος οἳ Μασθάοπία, Ῥαΐέ οἱ Αδία ΜΠΙΠΟΓ. 

Ααιῖ]α απά Ῥτϊεῖ]]α, {οο (Αεΐ5 χνΠΠ]. 2, 15, 26: ο. 1 (οἵ. χνΙ. 19), 

αΡΡρεα: {ο Ἠανε ἵακεπ πρ {πείς αροάε αἲ Ἐρμεςις. , 1η εοπο]α- 

5ἱοΏ, ΝΕ «ΟΠΙΡΑΤΕ ἴπα παιγαϊῖνε Ιπ Αεΐς χχ. ΜΙ 1 Γοτ. αν!, 

1 Τρια. 3ο. ν. 9, 
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5, ὃ, να «4π Ἠανα Πίί]α ἀουδί {παί {πε Ἐρίσι]ε ννας υγϊίίεη αἲ 
Ερῄῃεςιι5. 

2. (Λαγαςίεγ οἱ {λε Εῤίοζε, Νο Ερϊσι]ες σῖνο 15 5ο οἶθαί 

8Η Ιπςίρηί Ιπίο ἴπε οματαείετ οἱ δί Ῥαπ] ας ἴ]α (νο Ερϊςι]ες {ο 
Ώνε (οτἰπίμίαηςλ, ἨἘεσίάα (Πε ἆεερ απἆ {εγνεπί Ίονε {ογ (οἆ 

απά πιαη, απά ΤΟΥ ἴΠε ομ]εοί οἱ 5 Ργεασβμίησ, Ίαδας ΟἨΠτίςε, 

Ροίς (οἆ απἀ Μαη, νἰδιδ]α Ιπ α] ῖς Ερϊσί]ες, ννε Ἠανε ἵη ἴμεςα 

Ερϊσί]ες ἴπε πιοςί γεπιατκαβ]ε Ἱπάϊνίάπα] ελατασίετῖςίῖες. Α Ίατσα 
Ρογίοη ο ἴπε βι5ί Ερϊίσι]α 15 οοουρίεά νν Ρει5οπα] πχαίίοτς, 

Ίπ πο Πτςί {ους οΠαρίοτς ἴπαο Αροςί]ε ἀεαῖς νε] (]νε ἀῑνίδίοης 

Ιπ {πα (Οοτἰπίμίαπ ΟΠΙτοΒ, απἀ ἴπεςε ἀϊνίδίοη5δ, αδ 6 Ἰανα 

5εεῃπ, Ίεγε οαυςεά ὮΥ ἴπε Ιπίτίραςς Οἱ ἴλοςα ΑΝΠο 5οιθΠί ἴο 

ἀϊδρατασα ῖς αια]βεα[ιίοη5 απἀ Αροςίο]ίο αι]οτίγ. ΤΗο 

ελαταείετ, (Πετείοτο, οἳ 5 Ῥτεαολίης, ἴα 5οµτοε οἱ ἵί5 ἵῃ- 

«ρἰταίῖοη, ἴπο παίιτο Οἱ 5 ννοτ] ία 5αοτῖβος5 Ἡς πιαὰς {ΟΥ 
ἴπε (ο5ρε]5 5ακε α5 α Ῥτοοί οί Πῖς φἰηποθτίίν, ατα 5ιρ]θεί5 

ΝνΠΙεὮἃ ἴακε τρ α Ίατσα Ρατί οἱ {πε εαγ]ῖογ Ροτίῖοπ οἱ ἴἶια 

Ἐρϊίδι]ε, Αραϊπ, ἵηπ ία πἰπίπ οεΠαρίετ, ν]εη Ἰςα ἵς αροιί το 

τείετ ΟΠ6Ε ΤΙΠΟΤΕ {ο Ἠΐ5 οι’ Ρταοίίσε, Ἡε 5αάάεπΙγ ΓΕΠΙΕΠΙΡΕΙ5 

Όιαί ἴπαί νετγ Ῥταείῖεε ας Ῥεεῃ {μτπεά Ιπίο α Ρτοϊεχὶί {ΟΥ 

ἀεηγῖησ Ἠῖς Αροςίο]ῖο οοπιπἰδδίοη, απά Τε επίοτς Ιπίο απ 

απ]πιαίεὰ ἀαίεηςσε οἱ Ἱε. ΦΟΠΙ6 ΟΓ ἴηα πιοςδε πιαγκαά «Ἠαγαοίοτ- 

Ι5ίο5 οἱ ϱί Ῥαι]5 5ιγ]ς, α5 τενεα]ῖπσ {ο 5 {πο παίμτο οἱ {α 

Π]αἨΏ, Τε {ο Ῥε {ουπά ἵπ ἴμε Φεσεοπά Ἐρίσιιε. Θες ατα (πε 
Ἱπιραδδίοπεά νεπεπιεποςἙ ΟΓ Ἠΐ5 5ε]{-νιπαϊσαϊίοη, Ηῖ5 ἆεερ απχἰείγ 

απά αΠοοίίοη {οΓ Ἠϊ5 οοηνετῖ5, ἴΠα 5ίετηηαςς νμῖοἩ οοπίρης5 

ν(Ὦ Ἠϊς Ίονα, Ἠϊ5 5ιάάεπ ἀεβεοίῖοης {τοπι {Πα πιαϊηπ αγσιπιεη!ί 

35 5ΟΠΙΕ 5αὐ5ίαίατν Ίάεα ο Π]αςίταίίοηπ οοσοιτχς5 {ο Ἠϊπι, (ο 

ΙΤΟΏΥ πηησ]εὰ ν(Ἡ Πὶ5 τεβι]κο5, Ρουιαγίείας νΏῖο]Ἡ ΓθαςὮ Εεῖχ 

οἴπιαχ ἵπ {λαί Ἐρϊσι]ο, ΤΠίς Ερϊσι]α, πονενετ, ἶ5 ποῖ ἀεςιιμίε οί 
ἴπεςο ἰγαῖίς οἱ Ιπάϊν]άιια] εἸατασίετ,. Τπετε ἶ5 α 5ἰγικίης Ἰηδίαηςς 

ΟΓ5οπιε οΓ ἴηεπῃ ἴπ οἩ. ἵν. δ---13, απά ἴπ εἰ. ἰχ.1. Έα {ος εἶοφιεπος 
οἳ (νε ΠἨϊσ]εςὶ οτάετ, 5αοἩ αξ ἶ5 ἀἱρίαγεα ἵπ (πα πιαρπ]βεεηί 

Ραπεργτίς ΟΠ Ίονε ἵη «Ἡ. χῖ., πο Ερί5ί]ε εαπ οοππρατε να (]5. 

Απά ἴηετο ἶ5 Πο Ρᾶ5δαρε ἵη αΠΥ οίμετ Ἐρϊίσί]ε νμῖο]Ὦ {ο ἀορί] 

οἱ «ρίγῖταα] ἱηδίρηῖ, [εἰοΙιγ οἱ Π]αδιγαιίοη απά {οτος οἱ αγβαπιεηί 

1 566 (οηγΏαατο απἆ ἨοννσοἨ, Νο]. ΤΙ. Ρ. 28. 
1. 601. 
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εοπηβίπεᾶ, αρρτοασ]ες ἴἩε Ῥαδδασε Ιπ ν/μΙοὮ {μα ἀοοίτίπε ος 

Ώιε Εεδιττεοίίοη 5 αἲ οηπςε ἀείεπάεά απἀ ἀενε]ορεά. Όπε 

Ρατίϊου]ατ {αοι]ίγ, {πε 5Ώγοννά «ΟΠΊΠΙΟΠ-5εηςε οἱ ὃὲ Ῥαι], νυΏῖοϊ 

ηα5 τεσεῖνεά {αΓ ]ε5ς α{επίῖοη {απ 1 ἆοδετνες, ἵ5 πιογε Ρ]αἰπ]γ 

πηαη![εσίεά 1π {Πὶς Ἐρίδί]ε ἴπαη ΑΠΥ Ο{Ἡετγ. Α νεΓγ Ίατσε Ρος- 

Ποη οἱ {με Ἐρίσίε]ε ἵ5 (ακεπ πρ ψΙΠ Ῥτασίϊσα] τηαίίεις, Τί 15 

“Οδ Παπ] αρρᾗεά {ο {πε ἀείαῖ]ς οἱ οτάίπατν 14.1. Απά 

ηΟ Οπε «η Ἠανε τεαά (Ἡε ρατί οἱ [ιο Ἐρίςδί]ε ννΏίεμ εκίεπάς 

{ΟΠΠ οἩ. ν. {ο οἩ. χὶν. Ιπο]αδίνε, νητποιί Ῥείπς 5ίγιο]ς υνἩ ἴἶε 

Κεεηηεςς ΟΓ {πε Αρος!ί]ε”5 ἀῑςοτιπ]]παίίοη, ὙΥηΙοΙ 5εηάς Ἠϊπι αἲ 
οπος {ο {πε τοοί οἱ {πα πιαίίετ, απἆ επαβ]ες Ἠϊπι {ο ἀεοῖάε 

οη {Πε Ῥτοαάεςδί αηπά πιοςί Ἱπίε]]σιρ]ε στοιπά νΏαί ἶ5 Ρετ- 

πη]δςῖρ]ε {ο {πε ϐἩτίδίαη, απἆ γλαί πο. Ἰλίπεςδς Πῖς5 ἀεεῖςίνα 

οοπάεπωπα(ίοη οἱ {πα Ιποεδίποι5 Ῥεί5οη, οἩ. Υ. Ι---δ, απά οΓ 

{ογηϊσαίϊοη, οἩ. νΙ. 12---20, ἂ5 γε] αξ ἴε Ῥαδίς οη ΥΠΙΟἩ {πεγ 

ος. Όὔσετνο {Πο νίαγ ἵῃ ΥΥΠῖοἩ Ἡε ἆθα]ς νηἩ πα αιεδίίοη οί 

πηαττίασα 1Π «Ἡ. νΠ., απἆ, αβονοε αἲ], νΙὮ {Πε ἀε]οαίε απάἆ ἁἰΠι- 

ου]έ «α5ε ΝΊεΠ {Πο οπο Ρατίγ Πας Ῥεεπ εοηνετίεᾶ {ο 6ΠτὶςεαπΙίγ, 

απά {με οἴμετ Ώας πο (όν. 12--17). ΌὔΏδεινε {πε Ώτοαά ἆῑς- 

Ώποίίοη Το ἄταν Ῥείνεεη ἴἩε Ἰαννία]ηεςς οί α επίηπς 1Π Ιδε]ῇ, 

απά 15 ΡοιπιϊδςΙρΙγ ἵηπ αἳἲ] οα5δα5, ΙῃΠ ἴπε ἀῑδοιδείοηῃ οἱ ἴπε 

αιεδίίοη ο{ πιεαί5 οΠετες ἴηπ 5αοτῖΏσε Το 14οἱς (επαρίετ ΠΠ. απά 
Χ.), 5 νε]] α5 ἴμο οαἶπι ἀθοῖδίοηῃ υηίἩ ννπῖο] Τε τα]ες (ἴη «Ἡ. 

Χῖν.) ἰπαί 5αρετπαίυτα] σος πεεά αξ πιΙοἈ αηδε]βςηπεςς απἆ 

ἀϊδετείῖοη ἵπ {Πεῖγ δε α5 ἴ]οδε ἹΠΙΟἩ «ΟΠΕ {ο ΊπεηΠ ΙΠ {Πε 

οιάΙπατγ οοισ5ε. Τί ἶ5 οΠΏαταοίεεῖςιῖος κα ἴπαςε Πίος πλαΓ]ς 

{πε Αροςί]ε οϐ α5 α ΠΙαΠ ο ϱΕΊΕΥΖ5, απᾶ ἸΝΠΙ]ε (1εγ ο[τεη αάά 
{εη{ο]ά {ο {πε ἁἀἰ[που]ίγ οἱ απἀετείαπάϊησ ΠἨϊπι, Ώανα σίνεη ἴο 

Πἱ5 ννηηςσς5 α «οηδρίσαοις Ρίασε, ενεη ἵπ {πε Νε Τεδίαπιεηῖ 

1{5ε]{. 

3. «(ειέηελος. Τι 15 {ο ἰλεῖγ τεπιατκαδ]ε οτἰσἰπαΠίγ, α5 

νυο]] ας {Πε {αοί ἴμαί {Πεγ οῦν]οιςδΙγ ατο5ο οί Οἱ {πε δίαίε ος 

ἴιο (οτιπίμίαη (ΠτοἩ ΠπιπιεάϊαίεΙγ αἴιεΓ 15 {οαπάαίίοη, ελα 

ἴπεςε Ἐρϊίσί]ες οὖνε {νε {αοί ἴ]αί, γη οπε ΟΥ {νο ΟοίΠεΓς, (εί 

σεπιίπεπεςς ας πενεγ Όεεηῃ 5ετἰοΙςΙγ ἀἱδραίεα. 1 νου]ά Ῥε 

πηροςςίΡ]ε {ΟΥ α {ΟΙ6ΕΥ, εδρεοία]1γ ἵπ αη αδε νΊεπ ἴπε νπίηςσ 

1 Ἐο)ετίςοῃ, {α{7 ές ο {ᾖε (ο) {ίσ15. 
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οί Πείίοηπ Ἠαά ποί Ῥαεπ τεάισεὰ {ο α 5ΥδίΕΠΙ, {ο Πανο Ἱπνεπίεά 

8η Ερίδί]ε 5ο αδουιπάϊπς ἴπ Ίοσαὶἱ απἀ ρεγ5οπαὶ αἱαδίοης, απἀ 
{ο αΠβαῖτς οἱ Ιππιεάϊαίο ΠΙοΠΙεΠί, νοιέ Πορε]εςδ]γ επίαπσ]ης 

Ἠ]πηδε]έ ἵη οοπίταςΙοίίοη5. Απά ἴΊεςε {νο Ερϊίςί]ε5 αἱςο Ρρο55ε55 
α ἰΕ5{ΙΠΙΟΠΥ {ο {πεί απἰΠεπ{1οΙίγ ΥΠ] πο οίμεγ Ῥοο]ς, ενεπ ο{ 
ια Νενν Τεδίαπιεηί, ΕΠΙΟΥ5. Ἰ/Πετεας πιοδί αποϊεπί γίηρς 

ατα ΙάᾳηίΙπεά Ὦγ 5οππε αἱ]ηδίοπ οἵ αιοίαίίοῃ Ιπ α ντε (ητεε ος 
{ουγ οεπιυτίος Ἰαΐετ (απ ἴλΠεαῖΙγ αΠί]Ἰοτ, α εἸαϊπ οἱ {ε5ΠΙΟΠΥ 

{ΓοΙΏ ἴἩε νετγ Ετ5δί ερίαρ]ίδ]ες {πε [αοί ἴπαί ἰπῖ Ερϊσι]ε, ἴπ 

ἴπα {οτπι Ιω ΥΠΙοὮ ΙΤ Ἰα5 «οπια «ούνη {ο 115, Ρτοσεοάς Ποπ. πε 

Ἱαπά οἱ δὲ Ραυ]. Οας Πτδί ννίπεςς ἶ5 (Ιεπιεηί οἱ οππε, (με 

{γιεηά απἀ οοπηπραπίοπ οἱ ἱ Ρα] (ΡΠΙΙ. ἵν. 3), απἀ α[ιογνατάςι 

Β!5Πορ οἱ Ἐοιππαε. ΑΡοιί ία γεατ ο7 ((ποισ]Ώ 5οπἹε πγου]ά ρίαςε 

τι α5 εατ]γ α5 6δ), {οτίγ γοατς αἴτετ ἰμῖς Ἐρϊίδιιε Ίναςδ νγῖίίεη, 

απά ἁπτίηρ ἴ]ε (τουβ]ες ν/πίοὮ Ῥε[ε] (πε 6Πτίδίίαηπς 1π {με τείση 

οἱ Ὠοπιίαη, (]επιεπί ντοίε {ο ἴπο Οοτιπίμίαης ΙΠ ταίεγεηςε {ο 

50πιε ἀἱδριίες ννἩΙο] Ἰαά ατγίδεη ἴπετε οἱ (ο 5απΠς Κἰπά αδ 

ἴποςε οἳ γληῖοῖ οί Ῥαπὶ Ἰαά οοπιρ]αϊπεά. ΤΠϊς Ἐρίψσιε ο 

6Ιεπιεπί ρο55ε55εά Ἠΐσ] απἰΠοπίγ, απᾶά Ίνα οΠεπ Ῥουπά αρ 

ν(Ἡ ἔμε Ναι Γεδίαππεπἰί απἀ τεαά ἵπ οἩιτομ”. ἾΊπ Ιε πε (πας 
ΜΓΙίΕ5, ἀναλάβετε τὴν ἐπιστολὴν τοῦ µακαρίου Παυλοῦ τοῦ ἀποστό- 

λου. Τί πρῶτον ὑμῖν ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ἔγραψεν; ἐπ᾽ ἀληθείας 

πνευματικῶς ἐπέστειλεν ὑμῖν, περὶ αὐτοῦ καὶ Κηφᾶ τε καὶ Απόλλω, διὰ 

τὸ καὶ τότε προσκλίσεις ὑμᾶς πεποιῆσθαιὸ.” Ῥο]γεατρ, αραῖη, ἴλε 

ἀῑδεῖρ]ε οἱ οί ]οῇη, αιοίες 1 ΟοΓ. ΥΙ. 2 α5 {πο νψοτάς οἱ δί Ῥαι]1. 
Ιπ (με 5Ποτίεγ (τεε]ς εἀϊίοη οἱ {ο Ἐρίσι]ες οἱ Ισπα[ῖας, νο 

γ/α5 ΒΙ5ΠοΡρ οΓ ΑπίΙοςΗ, απά Ἱαά Ῥεεῃ Κπονπ {ο {πε Αροςί]εςῦ, 

ἴπετα ατα πἹαΏΥ (αοίαξῖοης {Ττοπι {πῖς Ερϊςί]ε, (ποισῆ 15 ααί]ος 

15 πο παπιοάδ, Ἱτεπαθις, ἴἩε ἀἱδεῖριε οἱ Ῥο]γεατρῖ, απἀ οί 

οίπετς γιο Ἰαά 5εεη {Πο ΑΡρος!ἱε5δ, ποῖ οΠΙΥ αμοίες {πῖς Ερίι]ε 

1 Ἐπσεῦ, Ξεο. Σά. 111. :. 
3 Ἰυιά. ΠΠ. 16. Τε 15 (οαπά ἵπ {ο {απιοις ΑΠεχαπάτίαπ Μ5. οἳ (ια 

Ν.Τ., οπε οί (ε οἰάεςί Υ]οὮ Ἠανα οοπιθ ἆοννη {ο 115. 
5 0Ἰεπιεηί, 15/ ἔῤ. {ο {Λε (ογύμ{λίας, οἷ. 47. 
4 ἢ οὐκ οἶδα μὲν, ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καθὼς Παῦλος δι- 

δάσκει. Ῥο]γοατρ, ἔ}. {ο ἐλε ΒΛ{ῤῥίαμς, οἩ. 11. Ἡε αἶσο αιοίες υγ. 
9, το οἳ {πε 5απιε εἰαρίετ, ἔποισ]ι ποῖ γη (νε Αροςί]ε”5 παππς, Τοίά, 
εἩ. Υ. ὅ Εις. Εαοζ. ΕΙ. ΠΠ. 31. 

6 Της ρεπιίπεπεςς οἱ (]ής οὐ[τῖοπ ἶ5, Ἡοννενετ, ἀεπίεὰ ὮΥ 5οππς, 
Ἰ.ραίϊηοί Ε7εγεσίες, 1ΠΠ. 3- 4- 8 Πυἱά. 1ν. 31. 1. 

έσ 
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α5 {με ννοτ]ς οἱ οί Ῥαι], Ῥαῖ πιεηίῖοης 1 α5 Πανίησ Ῥεεη ΜΤΙἴεη 

{ο ἴμε Οογπίπίαηδ]. Αίετ 5 εἴππε ΙΤ ἶ5 πεεᾶ]αςς {ο πιι]1ρὶγ 

αιοίαίῖοη5. Αἲ ἴπε οἶοδε οἱ ἴπε 5εεοπά οἱ {πε Ῥεριπηϊης οί 

{πε εΠΙγά οεηίΙτΥ, Τετ] Ιαη, α Ἰθαγπεά απά αΌ]ε υτίίετ, ποῖ ΟΠΙΥ 

ααοίες 1 Ῥαϊ ἀενοίες α οοηδιάεταβ]ε ρατί οί Πῖς Ττεαίϊδε ασαίἰησί 

Ματοῖοη {ο αη απα]γεαίς οἱ 15 οοπἰεηϊΐ5, απά Ποπ ἴπαί ἴἴπιε 

οπυπνατά Ιε ας απ]εςδιαΙησ]γ Ῥεεη αοοερίεά α5 ἴπε ποτκ ος 

Ώιε ΑΡρος!]ε δί Ρα], απἀ α5 οηε οΓ {Πε σαποπίσα] υτ]ῖπσς οἱ {πε 

ΟπΗτςῃ. 

ΕΠΑΕΤΕΙΚ ΤΙΝ. 

ΡΟΟΤΕΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΕΕΞΣΌΕΕΕΟΤΙΟΝ. 

Τ]ετε ἶ5 πο οἴμει Ρᾶδδασε ἵπ {με Νεν Τείαπιεπἰ ΠΙΕΙ 

πθαίς οἱ {Πα ΟΠτϊδίαπ ἀἁοοίτίηο οἱ {πε Ἐεσιττοσίίοη γΠ 511 

{οτος απά {α]ηεςς α5 {πο βΠεεπίἩ οΠαρίοτ οἱ ἐπὶ Ερί5ηε. ΤΠΙ5 

ἀοοίτῖπα ἵ5 {πε Κεγσίοπο οἱ {πε (οδρε] ατοΠ, απά {ογπιεά, α5 ννε 

Ίεατα {Ποπ ἴμε βτ5δί τεςοοτά οἱ ἔἶπε Ρτοσθεάίηςς οἱ ἴνε ]5ίῖαπ 

ΟΜατςῇ, ἔπε οἩ]εί {εαίατε ἵπ {με ργοαολίης Οἱ 15 Πι5ί Αροςί1ες. 
ΤΠΕΥ 6ρανε ν]έπεςς) οἱ ἴπε Ἐεκιττεοίίοη Οἱ ἴπε Τιοτά «να 

στθαίῖ Ῥοννει2); {Πεγ στίενες ἴπε βαάάισοες ὮΥ /(εασμῖπς {μτοιρ] 
Ίεδιας {ἴε Ἐεσιτγεοίῖοη οἱ {με ἀεαάδ᾽; {Πεγ τεσατάεά (πεπηςε]νες 

ἂ5 θρεοία]]γ «οποειπεά Το Ῥε «νήίηεςδες οἱ ἴπε Εεδιττες(1οη”.) 

Ι{ ννας εν]ἀεηί]γ {πε Ἱεαάϊης {εαίιτε ἵπ {πο {οαολῖης οἱ ϱὲ Ραι]. 

ΙΏ Ἠΐ5 6ΕΓΠΙΟΠ αἲ ΑίΠεης Ἱε ρτεασῃαά ΄]εδας απἆ ἴπε Ῥεςιγγες- 
Ποπδ.  Απά ΝΊςΠ, γεαί5 α[εγνναγάς, Ἱε 5ίοοὰ {ο ΔΠΣΝΕΙ {οΥ Πῖ5 

Ἠεγασίες αἲ α ἐπίριπα] οἱ Πῖ5 {ε]]ον/-οοιπίγγππεη, Ἠὶ5 Εγδί τεπιατ]|κ« 

Ίνας «οΓ {με Ἰορο απᾶά Ἐεσιττεσίίοη οἱ {πε ἀεαά απ 1 οαἱ]εά ἵπ 

αιεςεῖοπθ. λα ατα ἴΠετείοτε Ρτερατεά ἴἵο Ππά Πίπι Ἰαγίης 

ερεσῖα] σίτοθ5 ΠροΏ [5 ἀοείτίπε. Ίε 5Πα]] ποί Ῥε 5ιγργίδεά 

{ο βπά Ἠΐπι Ῥτοίετίης 1ὲ {ο αἲ] οἴμεις. 1 15 {ο Ἠΐπα ἔπε αγ{ζειεζης 

1 Ῥοο]ς 111. 4ραΐιοί Ζ7εγετίες, 11. 9: 18.2. Ἶπν. 7.1 ηε σα]]ς 1 {με 

Ἐ]τεί Εριςί]ε {ο {πε Οοτἰπίμίαπς. 
3 Αοΐς ἵν. 33. 8 Αοΐς Ίν. 2. 4 Αοΐς Ἱ. 24. 

δ Αοῖς χν. τὸ. 6 Αοΐς χχΙ. 6, 



πμ ψψυμανι 

ΙΝΤΚΟΡΟςΤΙΟΝ, χχἰκ 

φζαλιέἐς α1ιύ επαελέές εεε]εσέα6. ἨΝ 1ιοιί 1 ίπετε ἶ5 πο Ολγὶ5παπΙγ1, 

πο ἀε]ίνεγαηος {ΤΟΠΙ 5ἱπ”, πο {αίυτε 1{αῦ. Το ἀεηγ ἴε 15 {ο ρῖνε ἴ]ε 
]ἱε {ο αἲὶ Ἠὶς Ρτεαςμίης”. Απά (Πετείοτε Ἡε {αἷκος οδρεεῖα] οατε 
{ο Όεατ νν]ίηαςς {ο {πε /αεύ. 

1. Ἠὶς νοτάς οἩ {Πῖ5 Ρροίπί ατα νε]! ννοτί]γ οἱ 5ιμάγ, {ος προῃ 
ιο {αοί οἱ ἴπε Ἠεαδιττεσίίοη ἀερεπάς ποί οΠΙγ {Πε ν]ο]ε ἀοοίτίπα] 

5γδίεπι οί ΟΠγὶςαπΙ(γ, Ῥαί ἴ]ε ννλο]ε αιιαδίῖοη ο{ {ηε ογεάΙΡΙ]ίγ 

ος ἴε (ο5Ρρεἰ Ἠϊδίοτν. Απ αοωίε υπΠίεΓ Ἠας Ιαΐτεῖγ οΏδεινεά 
Ενα πα νλοῖἰε αιεδίίοη οἱ πητασ]ες σίαπἆς ος {α]]5 νυν {ια 

σαρίία] πατας]ε ο{ ἴπε Πεκδιτγεσίίοηπ οἱ (Ἠτίςίδ. ΙΓ ειναι πίτας] 

Ῥε οπες οοποεᾶεᾶ, ἵε ἶ5 Ῥαΐ 5ρΠἶπςσ σίταν5 {ο ἀῑδοιδς {πε 

ΡοβδΙδΙ]1τγ οι ΡτοδαβΙΠίγ οἱ παποτ πηῖτασ]ες5. Τ Τε ο ἀεπίιεά, 

ΝΤ 1 6οες (πε ν]ο]ε εἰαίπι οἱ (Πτῖςε {ο Ὦο οοηφἰἀετεά Ιπ αΠΥ 

φρεοῖα] ος Ρρεου]ίας 5εΏ5ε {Πο Θοπ ος σοά. Με ατε {Πετείοταε 

{ογοεά {ο δίνε πιατκοά αἰεπίίοη {ο ννλαί νγα5 νετγ ρτοβαῦ!γ {Πα 

Μγφέ νιτίεηπ αοοουπί Ὢνς Ἠαναε οἱ {με Ἐεδυτγεοίίοη οἱ ΟΠγῖςίθ, 
Απά Ἠετο νε πΙαΥ τεπιατ]ς (1) έλα {οατ]ες5ς ἴοπε οἱ {με Αρος(]εἴ. 

ΎΈπετε ἶ5, α5 Κοβετίδοη Ίια5 οὈδεινεά, ἴπε ὅτίησ οἱ (τα αροιέ 

ἴἶπο γη]ο]ε εΠαρίειδ. Τπετε ἵ5 πο Ποεείίαίίοη, πο Πα[-Ποατίεά- 

πθ55. ΤΠε Ιαηριασε ἶ5 ποῖ (μαῖ ο α π]αη ΝΠΟ 5αγς “1 Πορε2 ος 

41 υε]ῖενε,” Ῥαΐί «7 Αποτυ ἴλαί πιγ Ἐεάσεεπιετ Πνείμ, απά {λαί Ἡε 

5]ια]] 5ίαπά αἲ ἴηε ]αΐίετ ἆαγ προηπ {με εατιῃῦ. Ίο πιαγ οὔσεινα 
Πιτίπετ (2) να {πε νΏεη ἴπε Αροςί]ε να ντίης. Ίέννας αΌοιί 

Ὀνεπίγ-ινε γεατς αἴίει ἴπε Εεδυτγαο(ίοπ1ὀ, Τ]ετε νετ Ρ]επίγ 

οἱ πήίπεσςες 51]] αἰϊνα Ὢπο «οι]ά Ὦε Ιπίεγγτοσαίεά αροιί ναί 

Ἠνεγ (Πεπιδε]νες Ἰαά 5εεη απά Πεατά, ἈΝΟΓ Ίνας ἴπετε απγ ἁἰ[ῃ- 

ου1ίγ ΤΠ (με Ιπνεςιίσαίϊοῃ. ἸαΓαδα]επι ἵνα5 ὮΥ πο πποαπς ἀἰβιοι]ε 

οἵ αασα55 ποπ (οτἰπίμ, απἁἆ αραπάαπί ορροτίαπΙγ οεχῖσίθά {οτ 

ἀἱδρτονίηπς ἴπε αδδετίῖοης ο{ {πε Αροςί]ε ΙΓ 5ιο]ι ἀἱδρτοοξ ν/εγο 

Ροδδίρ]θ. Τ.α5ίΙΥ οΏσδετνε (3) ἴἶιο παίατο ΟΓ ἴἶα ἰεδπιοηγ. 

Ιηδίεαά οἱ Ρείης ναριε απἆ οοπ/(αδεά, 1 ἶ5 ἀεβηίίο απἆ Ρρτοσίςσα. 

ΟΕ αν τη. οκ τι 5 φ. 18. "οντα 
5 /εζο Ε7ομιο, Ῥ. 1ο (4ἱ εἀ1εῖοπ). 
δ Ὅπ]εςς Ὕνε 5Ἴρροςε (πε (οβρεῖς οἱ δί Μα(ίΠενν απά 9ί Ταικε {ο 

πανε Ῥεεπ αἰτεαάγ νυπίίεπ. θε ποίες οὐ 6. χἰ. 23, ΧΥ. 3. 
ΤΟ. κν. τ---20, 309---34. 
ὃ Τεεί. ΧΧνΠΠ. οἨ {με Ἐρϊδί]ες {ο ἴ1ε (οτἰπίμίαης. 
» Του χὶχ. 25. 10 Φος ποίε ΟΠ ΟἨ. ΧΥ. 15. 



ΧΧΧ ΙΝΤΚΟΡΌΕΤΙΟΝ. 

Ναπιες οἱ Πνίησ ππεη ατε σῖνεπ), πΙεηΠ ΝΤΟ Παά (πεπιδε]νες 

Ρυβ]1ο]γ 5ἰαίεά (ῑαί (Ππεγ Παά εαίεη απᾶά ἀταπ]ς νν(Ἡ Τεδας αἴτεγ 

Ἠε Ἠαά τῖδεη Ποπι {Πε ἆεαά”. Οεσαδίοη5 ατε πιεπίίοπεᾶ, απά 

ἴπε στεαίετ Ῥατί οἱ Ώνε Ἠαπάτεά Ῥετ5σοηπ5δ ατε σίαίεά {ο Ῥε 5ε1]] 
Πνίηςδ, ΥΠΟ 5αν/ μας {αοί υνὮ {πεί οἵνη 6γεςδὀ. Νο οἶεατετ 

ενἰάεηςσε οοι]ά Ῥοε σῖνεη 1Παί, α5 ἴπε Αροςί]ε σαϊἁ οἩη αποίΠεΓ 

οεσαδίοη, ἐΠῖς ἐπίηπς «ννας πο ἆοπο Ιπ α «ΟΓΠες”. 

Π. ΊΝε πιαγ τεπιατ]ς πεχί οη δὲ Ῥαπ]ς οοείγέπε οί ἴπε Ῥεσιτ- 

τεοίίοη. ΟἨτίδί, νε αΓε ἴο]ά, 15 ἴπε ζαςέ «44α7Ηὅ, α 5εεοπὰ ΡΙΟ- 
σεπίἴοΥ, ἴλαί ἶ5, οἱ πιαηΚῖπα. Α πεν απάἆ ρταπάετ Ὠυπιαπί{γ ἶ5 

Ιπιγοάμοθά Ιπίο {πε ννοτ]ά Ὁγ Ηϊπι. 5 Ιαν οί ορεταί{ῖοη 15 5ρΙτΙῖ- 

μα], πο παίΓα] 6; {Παί 15 {ο 5αγ, 1 οοπ]ες Ιπίο {Πε νψοτγ]ά ποί Ίπ {πε 

οτάἴπατγ «ο1Γ5ε οἱ παίμτε, Ῥμΐί Ὦγ πιεαΠς ΥΥΠΙΟἩ ατεθ αΏονε απά 

Ῥεγοπά ἴπαί «οιχςδεῖ. ΤΠε Ίπεαης ΝΠΕΤΕΡΥ ἴε Ητ5ί ταάϊἹπιεηίς 

οἱ {πε πιαπ]λοοά ν/Ώὶο] 15 Ποπ αρονε ἶ5 οοππιαπἰσαίες {ο πιαῃ 15 

Γαζ{ᾳδ, τἶπαί 15, ἴπε ῬΡταο(ῖσα] αεἰκπονν]εάσρπηοπί οἱ {πε {αοίς οἱ {πα 

ππδεεη 5ΡΙγΙ{ιια] απ]νειςεῦ, ΤΠϊ5 5ανεςδ ΠπἹαΏ ΒΥ {Πε σταά σα] Ἱπ- 

εοτροτα(ίοη ΙΠίο Πῖ5 νετγ παίητε οΓ {αί αρίγιίαα] ΠαπιαπΙίγ ν/ΠΙΟΒ 

15 σῖνεπ {ο {με νυοτ]ά Ὦν 6Ἠτὶςδι]ο, Απά 1 (Πὶς Ῥτοσεςς Ῥο ἵπ 

ορετα(Ίοη αἱ ἀεαίῃ, 1 ἴπε Ἠαπιαπ[ίγ οἱ 6Πτίςί Ῥε (Ππεη ἀνεμίηρ ἵπ 

ΠΠΏ, 1 ο ανα {πε εατποςί Οἱ ἴΠε οΡΙτΙ11 επτουρα Ἠ/ποπι 

εἶναι Παπιαπ]ίγ 5 Ἱπιρατίεά 15, Πὶς τοςηγγεο(ῖοη 5 56ειΙΓες 15, {Ἡ!ς 

Ῥοάγ «5 ἴπεη α5δ α 5εοά Ρ]απίεά ἵπ {πο στοιπᾶ. 1Ιὲ οοπίαῖη5 

υηελίη 1 ἔπα ργ]ποῖρ]ε οἱ απ Ἱπρετίσπαρ]ε 16, α Ρτϊποῖρ]ε νΠῖοἩ 
αἲ {μα επἆ οΓ α Ρετ]ιοᾶ οΓ αΠΥ Ἱεησί]ῃ 5οενετ, ν]] αδςετί 15 ΡΟΝ7ΕΓ 

Ῥμί ποί αξοπος''. Εοτ(1)΄εἶνε Πίετα] τεδιτγεσί]οη ἶ5 Ῥαΐ α ἀενε]ορ- 

ΟΗΕ. ασ 5, Ἡ- 3 Αεΐς χ. 41. ὃ ϱἩ. χν. 6. 
4 Αοΐ5 χχνΙ. 26. α ΟΕ, ον. 15- 
6 οί ]ομη 1. 13, 1, 61 1 007. ἀῑ. 4, 5, Χν. 50ο» ΤΕ. ΠΠ. 5, 6; ]οπες 

1 πο πει ος. 
Ἰ οι Ίομη 11. 82 1 Οοτ. Χν. 471 Όοτ. ν. 1} (αἱ. νΙ. 15: Ἠεὺ. 

να, τό. 
8 οί Τοῦη ΤΠ. 16---1δ, νἱ. 49, 471 Ἐοπι. 11. 25: 1 0οἨ. χν. 1, 2, ἅο. 
περ ιτ. 10 δὲ Μαέ. χΙ. 332 δὲ Το] γΙ. 53--6ο, χῖν. 23, 

χνΙ. 23: Ἐοπι. γΙ. 5, 6; (αἱ. Π. 2ο, ἅο. 
11 2 ΟοΓ. Ἱ. 42: ἘΡΗ. Ἱ. Τ3, 14- 
19 οἱ Τομη ΠΠ]. 5, 6, δ; Ῥοπι. Υ. 6, ΥἨῖ, 1-17} 1 Όοι. νΙ. 19; (1. 

ἵν. 6, 7: ΕΡΙ. Π. 54: ΡΗΙΙ. 1. 1ο» Τε. 11. 5 (6τεε]): 1 Τοπ ἵν. τὰ. 
18 οἱ Τοἶνη γΙ. 64: Ἐοπι. υη], 111 1 Οοτ. αν. 27, 28, 43 43, 44) 52---54- 
14 τ ΦοΥ. αΧν. 28. Ν 

π / 
' 



ΙΝΤΕΟΡΌςΤΙΟΝ. χχχἰ 

ππεῃί οἱ {πε 5ρϊτι(αα] Τ ἶ5 ποπ 6“ «ρἰτιια] σοοάποαςςὈ έἶαῖ να 

οαη “«Ιπίογ Γαίυτε ϱ]οτγ1 ΤΠε σρϊτιίααἰ Πε πηιιςε πιαπῖ[εςί Ἶί5 
Ῥτεδεηςε Ἠετε ἵπ απίασοπῖσπι {ο αἱ] (λαί 15 οενΙ] απἆ Ῥα5ε, ἵπ 
5υπιραίΏγ απἆ Ἱπ αείῖνε «οοροτα(ῖοπ ψ{Ἡ αἲὶ ειναί ἶ5 στεαί απἀ 

ρ]οτίοις απἀ Ἰ]κα (πι, 1 1έ ἶ5 {ο αδδοτί ἴί5 Ῥοννεγ Ἠεγοα[ίεγ ἵπ 

νΙοΙΟΓΥ ΟΥεΓ {ηε ρτανα. Απά (2), (5 στεαί οοπβ]οῖ, πΘοΕΡΞΑΓΥ ἵη 

ἴπε ννοτ]ά α5 1ε]] αξ ἵπ ενετγ Ιπάϊνιάμα] 5ου], πηιδί Πανε Ῥοεῃ 

{οισΏί ουῖ, ποῖ ποτε] ἵπ (πα Ιπάϊνίάμα]ὶ Ῥιας ἴπ εα ταςς, 

Ῥείοτε (μαί νΙοίοτγ ἵ5 οῬίαϊπεἁ. Τηε πα(ιταὶ ία ἵπ πο νγοτ]ἀ 

αἲ Ίατσε, ας ἵπ ἴπε Ιπαϊνίάια], πηιιδε ρτεσεάς, απἁ ενεπίμα]]γ 

Όε «θννα]]ουινεά αρ’ ὃν (νε ερἰτααἳ”. ΑΙ εἶναι «ορροξοίἩ απἀ 
εχα]ίοί] Ι5ο][) ασαϊηςί ἴπε ΚΙπσάοπι οἱ τὶσηίεοασπεδς πηιιςί 

Ῥα Ῥτοις]Πέ Ιπίο οαρίϊνΙιγ Ῥοίογε {πε «ρἰτγιιιαἰ ρτϊποῖρ]ο «απ Ἠανα 

ἴτ5 Ῥεγ[εοί ψοτκίησῦ. Ένεη ἀεαί] Ι5ε]{ πιιδί «εᾶςε {ο Ῥεά. Απά 
ἴπεη {Πο Ῥονεγ Ποπι οη Ἠϊσαπ ν]]] «Παηδίοτπι οι Ὀοάγ οί 

οοτταρ{ίίοη Ιπίο α δρἰγιια] πιασλίπε οἱ νασί απἆ εχα]ίεά ροννεγς5. 

Α5 {πα σετ οἱ Πίο ο{ ἴπο Πίτα Ρ]απί ἶ5 οοηίαϊποά ἵπ (πα 
5οεἁ Ρἰαπίεά ἴπ {πε στοµπὀ, 5ο ἴΊετε κ] Ῥε α Ἠπ]ς οἳ «Οππες- 

Ποη Ῥείννεεη (ο που’ Ῥοάυ απἀ {ἶιο οἰάδ. Ας έλο 5απ1ε 66ΓΠΙ, 
.ὉΥ πα Ίαν οἱ Τίς Ῥεῖης, αἰϊτασί5 {ο Ιέδε]Ε πιαἰετία] Ρατίίε]ες 

5μίαῦὈ]ε {ο ἴῖς ποεάς αξ ἵε υπ{ο]άς (ο 15 {1 ρεγίεοίῖοη, 50 

ν] Τε Ῥο ντ (ης 5ρῖτίϊ ο{ πιαπ α[ίετ ἴηε Ῥεοξυττεοίίοη7. Ῥαΐ 

ἴπε (ταηδ[ογπΙα(Ιοηπ πλ] Ἰπνο]νε πο ]ο55, εχεερί οἱ ν]αί ἶ5 

ΚπονΏ απᾶἀ {[ε]ί {ο Ῥο α Ἱϊπάταπο απἆ α Ῥιτάεπὃ. ΤΠε 

ηεν’ Όοάγ ννΙ]] Ῥε α ἀανε]ορπιεπί ο6, πο α 5αε]εηίς Γοτ, ἴ]α οἱά, 

«Τηί5 οοτταρι1ρ]ε) νν]] ὅριῖ οη Ιποογγαρίίοη) απά ΄ελῖς πιοτία]) 

η] ρυῖ οη πηπιοτία(γ". Με 5Πα]] ποε «ὃαε απεο]οίμεά, Ῥιί 

εἰοίπεά αροῃ, (λαέ πιοτίαΠ{γ π]αγ ὃς 5ννα]]ονγεά αρ οἱ Π{ε]ο Απά 

Ὠής ννοπάτοιι5 «παπσε γ]] Ῥε ἆπε {ο {πε {αοί ἴ]αί Ολγίςε, ἵπ ἨΗὶς 

πεν’ απά σ]οτίβεά ΠαπιαπΙ(γ, ἀνγε]]ς ἵπ {πο Ἱοατίς ο {Ἴοςε νο 

ατα απ]ίοὰ {ο Ἠίπα ὮΥ ΓαἴἩ. Ἠε νν] «απἰοῖκοι ουσ πποτίαὶ Ῥοα[ες, 

1 Ἐορετίσομ, Τ,οοίατα ΧΙΤΠΙ. οη Ερϊσι]ες {ο {πα Οοππίλίαης. 
ο τῶσος αν. 65554. 1Όοτ.ν.- ὃ τζοτ.χν.15. ᾱ ιζος. χν. 16. 
τσ Ὁορ, χτ. 43-44, 537 3 Οογ. ν. 1-4 ΕΗΙΙ. . αἱ; (οἱ. 11. 4: 

{ Τοἶνα Ἰ Ηϊ, 45 Ἐεν. Ἱ. 13---16. 
1 0ο. Χν. 36---38, 42-44. 7 1 ο. χν. 38. Ό6ε ποῖθ, 

δ Ῥρηι. γ]. 2347 2 ΟοΙ. Υ. 2, 4. Ὁ τους αν, 5», 
ο -υ-τα 



χχχ[] ΙΝΤΚΟΡΟςΤΙΟΝ. 

01 αεζοι(){ ο/,᾽ ΟΥ, 5 50Π16 σορϊος τεας, ΄ ὄγ /16α:5 ο, Ηἱ5 δρίτιϊ 

ἴπαί ἀννε]]ς ἵπ (πεπι «Ἡ 6ητίδι Ῥε Ίπ γοι, πε Ῥοάγ ἶ5 ἀεαὰά 

Ῥεεαιςα οἱ 5ἶπ, Ῥιϊ {ε οβήγ{ ἐς {ή6, δεοαισε ο }1σήεΟιιςεςς αν 

ἴπαί ἶ5, Ηϊς Πισµίεοιςηεςς, αρρτορτίαίεᾶ απά Ἰηντοιςδῆί ἵπ α5 

ΒΥ {αἴ(Π. «ΤΕ νε πανε Ῥεεηπ Ρ]απίεά Τορείπετ ἵπ {πε ΙΚεπεςς ο{ 

Ηϊ5 ἀεαίἩμ, ἵνα 5Ώα]] Ὦε αἷδο Ίπ {Πε Ἰ]κεηπεςς οἱ Ἠϊς5 Ῥεξδιγγεος- 

Πομ 2): {οι α5 ΙΠ Αάαπι αἲ] ἀῑςδ, ενεηΏ 5ο η (ἨΠτῖδί 5Ώα]] αἱ] Ῥε 

πιαᾶε αἱϊνεὂ Απά ἰπαί Ῥεσαιςδε ΄ηπο5ο εαίείἩ ΜΥ Ε]εδῃ απά 

ἀτίηκειὮ ΜΥ Ἐ]οοά, νήοδο αδςϊπηϊ]αίες απά ππαΚκες Ἠ]5 οἵνη ὮΥ 

{α]κίησ Τί ΙΠίο ΠΙπιδε]{ {Πε ηθιν απἀ Ὠϊνίπε ΜαηΠοοά οἱ ἴπε 9ο 

ος (οἀ, σέ εἴεα/ 46, απἁ 1 νυν] ταῖδε Ἠϊπι 4ρ αἲ {με Τα5ί 

ΏαγΗ. 

οΟΕΑΡΡΕΕΝ. 

ΑΝΑΙΥΦΙ5 ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΦΤΙΕ. 

Ῥακπτ 1. ΤΗΕ ὈΙνΙςΙονΝς ΙΝ ΤΗΕ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ Ο6ΗΌΕσΟΗ. 

ση. 1.---ΤΥ. 

δεώίοε 1. ῥα]αίαοη απά Γπίτοάιοίίοη, 1. ---ο. 
(ο) πε Ῥατδοπς ια πτερδεα νε ---------- Ἱ ὃν 
[Β) Βαιπήσπ οὔρταςε απά Ῥοῦδε ο... ---- 
ον ΤΕ Παπ]κρσϊνίπσ [οι ἴπο πιεχοῖε5 νοιοῄμσα[εά {ο (με 

(Φοτιπ μια Ημ υτοΕ τς ο... 4-0. 

θείο” 2. ἹεὈικε οἳ {ιο ὨὈϊνιδίοις ἵπ {πο Οοππίπίααπ ΟΠΗτο], 
1. 1Ο---Ι7. 

(α)Εκποτρμοα ο πΊ Ἱ ο ο ΤΟ. 
(8) Ἱδεαςοη {ος ἐῖς εχλοτία(ῖοηπ. Ἐεροτί οοποειπίηρ ἴπε 

ἄπνιοιοηπς αἲ ο ΠΕΙ το ο ο ο τπτ. το, 
(Υ). Οδ, ποῖ Ρα], χε σεπίτε οἱ ἴμε ΟΠτίδιαπ βγδίεπι 13---{7. 

δεί” 3. (3945 πιεδδασε ποί Ιπίεπάεα {ο Παΐΐίες (πε Ρτίάε οἱ π]αῃη, 
1. 18δ---3τ. 

(α) ΤΠε Ρρτεαολίης οἱ πε Οτο Ιπίεπάεά {ο ἀεδίτογ 
πιθη΄ς οοπβάεποθ ΙΠ (Παίχ ΟΝΏ ΜΣάΟΠΙ ».νω νε νένων. 18---21. 

(8) Τ]ετείοτε Ι{ νγοι]ά ο{ οοιχ5ε ἀἰδαρροῖηί πιερ’5 πΠᾶ- 
ἴαταὶ 1άεας οἱ Ροντ ΟΥ νήδάοια απποηςρ Πενγ5 οἵ 
(Εμίρης οροςραρδς ο υοορο Ευ οοοραροσυ οΏσσασροσδο εονασ-ς ωα, 99. 

(Υ) Ψεί {ο ἴἶοςε Μο σαπ αρρτεςῖαίε 1ΐ, {πε ἀοείτῖπε οΓ 
Πιο ΟΌχτοδ οαηπ Ῥτονε ἴο Ῥε Ῥοίμ Ῥονετ απά 
ποσα πε ο ος ο ο οοΕρΑ ος βῤο πο σσας: 2. 

1 Ῥοπι. νΗΙ. το. 3 Ῥοηι, γ!. 6. 
5 σος ανα. 3 οι Τον νἰ. 54. 



ΙΝΤΚΟΡΟΕΤΙΟΝ. ΧΧχΙΙ 

(δ) Απᾶ είς Ῥεσαιςσε (οἆ ἶ5 5ο ΙπβΠΙ{εΙΥ αΌονα Π]απ 
Ειναι ἴμε Ἰδαςδί εγἰάἀεποα οἱ ΠΗῖ5 ρτεαίποςς ἶ5 [ατ 
αθονε πιααίς Ππσβαςε οΠΟΓΙΒ: «κκ «ο. νο κκ οκ κο ο νοος 38. 

(ε) Τ]ια οἰατασίετ οἱ (πο Πτ5ί οοπνοτίς {ο ΟἨτϊςιϊαπΙίγ 
τοσατάεᾶ α5 α ίπεςς ἴο (Πῖς (ΤΕΕ ννωννωνωνέωωνωωνων 25---20. 

(9. Οµτῖςί (λε ίγαε 5ουχοε Οἱ αἲ] εχοε]]θΏος ... «κ. ννν εν. 8ο, 41. 

Φος 4. Το νϊςάοιι ο{ ία (,ο5ρε] ἀἰςοειπ]υ]α Ὦγ ἴἶα ρίγίέιαἰ 
[αοι]ί]ο5 αἶοπα, Ι, τ---τό. 

(α) 5 Ῥαπὶ ο εἸαενγεά αἱ Ἠππιαη ννὶδάοια, (μαι (οά 
πρβ Ηονς α ΠΕ οΊοςὗ ο τν σε τν «τνε” [---δ. 

(8) Νοί ἰΠαί Ἡε Ἠαὰά πο πηϊδάοπι {ο Ἱππρατί, Όπέ Τὲ νγας 
νςάοπι οί α ἀϊ[βετεπί οἨαταοίετ Ποπι (λαί ο 
μμ μμ μμ μα 6---δ. 

(γ) Έοτ ΙΤ σαπιε Υ (]ε τενε]αίϊοη οἱ (ος”5 2ΡΙΓΙΕ..νννς. ο, Το 
(δ) Ίο Παά ρετ[εοί πιεαης ο{ Κπονίηρ ν/]ιαῖ Ἠε τε- 

ο ο ο τον ο τι. 
(ε) Της ἵς νε Βρ]πί ἴπο ΟΠτίδίίαπ {οασ]ετς Ἰανο Τε- 

οεϊνοά απἀ ΡΥ η οςε Ιπῄπεπος {Πεγ 5Ρεα]ς......... 14, τα, Ἡ 
(ὢ  Τ]ια πια νο ἆοες ποί ταῖςα Πήπηδε]{ αὔονε (πὶ5 ]ϊ[ε 

παδ Πο [αοι]ίγ υνλεταννίἩ ἴο αρρτεμεπά ἴἼμοςα 
παπα ο ο ο ο ο... 14. 

(η) Τι Ῥείοησς αἶοπε {ο ἴε ΤΠαΠ ΥΙΟ Ῥο5ρε55ες 5ρἰτ]ίια] 
{αου]ίῖε5, Ίας ἴα Μιπά οἱ ΟἨΓΙ5Ι.. ιν ων ν κε εκ εν εκκ ον τς, 16. 

κοο(ο δ. ΤΗ Ρατϊζαπςμίρ οἳ (πε Οοτίπί]ίαπς α Πἰπάταποε {ο 
ερ]γ]ίπα] Ῥτορτεςς, Π1. Γ----μ.. 

(α) Τμε Οοτπίμίαηπς Ὕ/ογε Ἱποαραρ]ε οἱ επἰατίηςσ Ιπίο 
Ἑωις ορ ΙΡ Ικα σος νεος το νετ εν. αξο-. ας αἱ 

(8) Έεσαιιςε {ΕΥ Ιοο]κεά αἱ ἴἶιε πιαη, ποί αἲ 5 πθβδασα 3, 4. 

δείίο 6. Ολϊκίαπ ΜΙΠΙίει οηΙγ Ιαῦοιτει ΟΓ ποτ οἵ |εδ5 
εβΠοΙεποΥ, ἴμε 5αυςίαπιῖα] ννοτ]ς Ῥείπσ (1ος”5, ΠΠ. 6---23. 

(α) Μεη ατε Όαί Ιηδίγαπηεηίς, (ο {πα εβιοῖεηί σαΐ1δε .... 5--δ. 
(8) Μαπ’ ἁἀπίγ ἶ5 (ο Ῥι]]ά ρτορετ]γ οη με ἴταε [οιΠ- 

ααοοἸεθ] οί πε ο ο το ος 1Ο---{5. 
(Υ). ΕεδροηςίριΠίγ Ἱπουττεά ὮΥ ἴποςδε πο ππάετία]κα {ο 

ο υμοηζοΚ) ο ο ο σι νο ο. (ον τής 
(δ) Νεεά [ος ίπεπι {ο Γεποιιπος {ια ν]ςσάοπι οἱ (Πῖ5 ννοτ]ά τ5--2ο. 
(ε) Οοπο]ιδίοΏ, 1μεί πο Παπ 6ΊοτΥ ἵηπ πιθῃ,᾽ [οί αἱ] 
μες πρι τω σα κος. αλ, 13. 

δεζ({σι ]. Τηο ἴτας εεϊπιαίῖοη οἱ Οτὶς5 πηπῖςίει5, απά ἴ]α (τιε 
οπ(οτίοη ο{ (μείχ νγοτ]ς, ἵν. 1---Τ. 

(α) ΟἨτῖδίῖαη ἴθασμεις5, αξ «πηπἰσίοι οἱ ΟἨτῖσί, απᾶ 
ίενατᾶς οἱ ἴ]ε πιγδίοτίες ο{ (ο, οπίδιάα ἴἶε 
ερπετο ο μπααα Ἰπάρπαθαίδ., εν νοο κ ἶ ο άν νο ο6δ.σοἳ 1---. 

(9) Βι Ρα] ἀεδίτες ἴο Ριί ἆονπ Ρρειςοπα] τνα]τίος ἵπ 
Οτο ροτος  ΡΜΜ  οΑ 6, 7. 



χχχὶν ΙΝΤΕΟΡΟΌΕΤΙΟΝ. 

(δεο({ο” 8. Οοπίταδί Ῥείνεεπ ἴπε Οοτιηέμίαπ Ῥεμενετς απά δὲ Ραπ], 
ἵν. δ---21. 

(α) Τμε Οοτηίμίαης εΠ]οΥ αἳ] (πε (επιροτα] Ῥεπεβίς ο{ 
ἔπε (σοδρε], δὲ Ῥαι] Ῥοανς α]] {πε Ῥητάςη ... νι... δ---τβ. 

(8) 5ὲ Ῥαα]ς οὐ]εοί {ο Ἱεαά [πε Οοτιπίμίαης Ἱπίο «οἩ- 
τοταή!σ ο πα «οΕερε] εννεντο- τ4---τ7. 

(Υ). Ἠε νν]] πδε 5ενετΙ{γ {ο ἐπὶ5 επἀ, ΙΓ οἴπει πιθαης [αἱ] 18---21. 

Ῥακτ ΠΤΙ. ΜΟοΚΑΙ, ΏΙΞΟΚΡΕΙΗΣ ΙΝ ΤΗΕ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ ΟΗΠύΚΟΗ. 

0Η. Υ.--ΝΗΠ. 

δεείίο» 1. Τ]Πε οαςο οἱ ίπε Ιποεδίμοις ΡΕΙ5ΟΗ, Υ. Ι---δ. 

(α) ΤΠε οβεπαει ἴο Ὃε εκρε]]εά .......«---ε-«« «ο. νκο«..λ..-.. 1-5. 
(8) Ἐεαρδοπ: Ῥεσαπςε {Πε Ιεανεη οἳ ενΙ] 5απάεΙ5 ΠΕΠ 

χοπ ΙΘΗΙΗΡΕ νοκ ορ ον ο 6---δ. 

δεΩίΟ12. ΑΡρρ]ϊσαἴίοη Ο ἴε 5απ1ε Ρτϊποίῖρ]ε {ο οβεπάεις σεπετα]1γ, 
ν. 0--1Δ. 

(α) Πε ἀπίγ ο τε[αδίησ {ο Ἰοιά ΙἸπίετοοιγσε γι 
οΠεπάεις {ο Ὀε οοπβπεά {ο ἴοδα νΠπίηπ {πε 
μι ο ορ ος ο ος ο ο ο ροος 0--ττ. 

(β) Έεσαιδε ἴἨοςα οπΙΥ νο ατε υυΠΙπ ἴπε ΟΠΤΟΗ αγε 
η (ΠΙΏ ἔπο 5«Ρηετε ΟΥ 1ΐ5 ]ιάσπιθΏξ νεν των νωνωκέκεκεν το τς. 

«δεείο 3. Τμε ΑΥ ἴο 5είί]ε ἀἱδραίες ἵη {πε ΟἨτίσήαηπ ΟΜατοἩ, ν|. 
Ι----11. 

(α) Τπε οἵη οἳ σοΐηπρ {ο Ίανν ἵη {πε Πεαίπεη οουτί5 Υ6- 
ηδη ά σσ [ ορ σος ορ ο βο ο ρερρ ορ βας εοοβροοσορορσοσαςς 1----7. 

(8) Τ]ε ρτανετ ενἰ]ς ν]ίοἩ Ἰοὰ {ο 5αοἩ Ιαν/ςαῖίς τε- 
Ῥυκεα ον το ο. 8-11. 

«δεε(ίο 4. Τηο σι] οἱ {λε Ἑογηϊσαίος, Υἱ. 12---20. 

(α) (επεταὶ ρηποῖριἰε. ΤΠε Ιανν[ιπεςς οἱ αἰ] αείῖοπ5 
2 ἐλεμιφείυο. Απίαιιοη (1) επαί ἴΊ1εγ πιαδί πο 
Ἱπ]ηχε οἴμετς, (5) ἴλαί (Πεν πχιδί ποί Ιπίεγίετε 
ψη(Ώ ΟΥ π]αςίΕεΥΥ ΟΥΕΓ ΟΙΥ5ΕΙΝΕ5 «.... νε «νε νκ κκ κκ «νε Τσ. 

(8) ΕναοοαΙαρρῃοαμσα ο ο 13---20. 
(1)  Οοπιραταῖνε πη]ππροτίαπσεε οΓ απεδίίοης οοΠ- 

ΟΕΓΠΙΠΦ Τσαν ου. το. 
(2) Ίπιπιεηςε Ἱπιροτίαποε οἱ {λε αιεςίίοη οἱ {οἵ- 

Τε μα τν ΗΕ ο ους ολορερροος οορρομόρομωδόοες 13---20. 
(α) Ῥεοααδε ΓογηπίοαΠοη 15 α νιο]αίῖοπ οΓ ἴπε 

Πιπάαπιεπία] Ίαννς οἱ ἴπε Ἠπππαπ Ῥοάγ... 12. 
(ϐ) Ῥεσαιςδο {πε Ῥοάγ να οτεαἰεά [οι απἀ 

χοεεππεά ον ΟΗπιε μ..- τον τα. 
(ὁ  Οοηξεφπεπί]γ {ογηϊσαίίοη ν]ο]αΐες ίΠε ππίοα 

Ῥείννθεη (οά απᾶ ἴπε Ῥοάγ Ἠε ας 
οτερῖεα τον Πάρε] ο ο πρροο--..- 16---17. 
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(4) Τπετείοτο (πο δίπ ο{ {οτπίσαίϊοη ας α 
ρεοία] ρι]]έ Ο{ 165 ΟΥΝΏ ..ννννω ενω κνωκνωων εν 18. 

(ὁ Αρσταναίιεά ὮΥ ἴ1ε [αοί ἴἶαί Οπῖδε ας 
πηαςε {με Ῥοάγ ἴ1ε (επρ]α οἱ Ηἰ5 βρ]πε το, 29. 

Φδεζ({015. Αάνίοε οοποετηϊπρ Ματτίασε απά Οε[ρασγ, υΠ, τ---ο. 

(α) (επεταὶ ρτἰποῖρ]ε. (Οε]ραςΥ (1ε σίαίε ρτε[εταὈ]ε Ἰπ 
1{5ε]{, πιαττῖασα {16 ΠΙΟΤΘ Πεοεδδατγ απάετ εχκ- 
υείώπν μον Ε ες ήοεηΕ βο ρα νς 1, 2---0. 

(6) Όιίες οἱ πια]εᾶ ΡΘΙΒΟΠ6 .... «νο «ο ὁ ο ο δ ο 69ο. «ς4σς 3--δ. 

δεζίοµ 6. Μαίπαὶ οὐ]ϊσαίϊοης οἱ Ματιῖεά Ῥειδοης, ΥΠ. 19---16. 

(α) (επετα] Ιηδίγποίῖοηῃ. Ματεεά Ῥεισοης ποῖ {ο Ἰῖνε 
αρατί οἵ ἴο οοηίταοϊί 5οεοπά πιατῖασες ἁιτίης 
ἔπο ΠΓείῖπιε οἳ (Πεῖχ ΓΟΓΠΙΕΓ ΡαΓΙΠΕΙ6 «νε νε ω κ εωενεν 1Ο---Ι4. 

(8) Μοάϊβεαίίοη ππάετ 5ρεοῖα] οἰτοιπηξίαηοςς, Ἡηθτε οπε 
Ρατίγ ἶ5 οοηνετίεᾷ {ο Οτὶς(απΙ{γ νγ]]ε (λε οἴ]οτ 
τετρ ΙΩσΠ Ὡραι παπι. νο οσο... το τοι 

δεί 7. (λΠτϊςαπΙίψ ποῖ Ιπίεπάεᾶ {ο τονο]αιοπῖζαο ἴἩε το]αίίοης 
Ῥείν/εεπ (Πε Ῥε]ίενει απἆ 5οεἱαίγ, νἩ. ΓΤ---2η. 

ΑΠΙγπιαϊῖοη ΟΕ {λε αφονε ρι]ποίρ]ε 6ΕΠΕΓαΙΙΥ «νννννεννκεκεν Τῇ, 44. 
Βρεοῖα] αρΡρ]σαί]οπ 
«πιο ες απα δη µῇθΕ.. ος κεεκς-εο«νοδ ευ εὸς «αονοώ κο ον ὔν 18, 10. 
(1) Εις ρα φα μα ορ ας ο 20---23. 

δείοα δ. (επετα] Ιπδίταοίῖοης οοποεγηίηρ {16 ππαϊτίασε οἱ Ψἱτσίης, 
να. 25---38. 

α) (0εἴϊραςγ Ρτε[εταβ]ε, πιαττῖασε α]]ον/αβ]θ ..ννννννένένεν 15---28. 
ϐ) Ματτίασε {ο Ῥε εοπίτασίαοἁ Ιπ α 5ρἰπῖί οἱ 5ε][-ἀεπίαὶ  20---31. 
γ) Έοτ πιατγίαρε {επάς {ο ρτοάισθ σατε, απά σατε ἶ5 α]1εῃ 

{ο ἴπε 5ΡΙσΙῖ οἳ ἴΠς (408ΡεΕ]..... «εν νο «ο 25ο ιο. 32---35. 
(δ) ΤΠε ἁπίγ οἱ α {αί]λοει {(οννατὰς ϊς ἀαιισ]{θί ων ων νέων 36---38. 

δεζΠίσπ 9. Ῥεοοπά πιαιτίασα Οἱ ΊΥΟΠΙΕΠ, ΥΠ. 30, 4ο. ΓΡετπί(εά Ὀιί 
ποί αἀνίσες, 

Ῥακτ ΙΤΠΙ. 5οο0ΙΑΙ, ΑΝΡ ΤἘςσοΙ,ΕΦΙΑΣΤΙΟΑΙ, ΏΙ5ΟΚΡΕΕΣ ΙΝ ΤΗΕ 
ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝ ΟΗύΟΚΟΗ. ΟΗ. ΥΤΠΙ.-- ΧΙΝ. 

ΏΙΝΙΡΙΟΝ 1. ΤΠε αιεσίίοι οἱ πιεαί οΠετεά ἵπ 5αστίῃοε {ο Ιάο]ς. 
γυ],----χ], 1. 

δείσα 1. Της φπεσίίοη ἀῑδοιςσεα, υἨΠῖ, 
(α) Το ὃε ςεί(]εά ταί]λετ ὮΥ Ίονε (απ Κπουν]εάσα ...... 1-3. 
(8) Τ]ε επ]σμίεπεά ΟΠτϊκίαπ Κποννς (λαί αἱ 149] 15 

πο σε ο οσς ο ο αλα 4-6. 
(Ύ) Βυί αἰ] ατε ποῖ εαιια]Ιγ επ]σηίεπεά ... κκ γεν κκ κ κεκ λεν νν Τ. 
(δ) Τπε αιεσῖοηπ Ῥεῖπς Ιπ Ιδειί ἱπάιΠετεπί, Ἶνε ατε 

Ῥουπά {ο οοησίἆες ναί ατα Ικεὶγ (ο Όςε ἴ]ε 
Ζοζέ οἳ όμχ οοηπάΙΙΟἱ Ἅ«.. «ο «ο «ο ο ο ο 9δ62 05950090 8-- 13. 



χχχν] ΙΝΤΕΟΡΟΕςΤΙΟΝ. 

«οο(ίο 2 (ρατεπί]είῖσα]). δὲ Ῥαα)ς ἀείεπος οἱ 5 Αροίο]ῖο αἷ- 
ΟποπΙίγ, ἱκ. τ----ἵ4. 

Τ]]ς αιἰΠοτῖίγ, απἆ Ἠἰ5 τίσΒ{ {ο τεσεῖνε πιαϊηίεπαπςε αἲ {πε Παπάς οἱ 
ἴμα ΟΠατΕΗΒ, Πανῖπσ Ῥεεπ απεςί]οπεά (ὁΟ. τ, 4---6), δὲ Ῥαπ] 5πεννς : 

(α) Τμαί ἴο Οοππίμίαπ ΟΠπτοα 15 δε] α 5ίαπάῖηπς 
σιαταπίεἙ οἱ Πὶ5 ΑΡοςί]εξΗϊρ νε ν «εν εν κε νωνεκνκ εως α- 

(8) Τῆνεε Π]ηξίταοης οἱ Πὶ5 τὶσηί ἴο πιαϊπίεπαποε ΒΥ 
ἴπε (ΟΠπποῃ (δες ποῖες) ο -- μ- 

(Υ) ΤΠιε ρηϊποῖρ]ε Πιγίπετ Π]αςίταίεά {τοπα ἔπε 1/ανν «...... 8---το. 
(δ) δριπίπα] Ῥεπεβίς ἀεσεινε αἱ ]θαδί (επιροταί| τεσοπι- 

ο κ ο μοδα ρα ολ λου οσα κες πῃς 
(ε ΤΠε ρτιπεῖρ]ε Ώας Ῥεεπ οοποεάεά ἵπ ἴε σα5ε οΓ 

ο οσο ος Ερδοεο εδοδο οιρρορορρόρος 12. 
(8. Επατίπεγ ΠΠ]αςίταίῖοης Ποπ έπε (επιρ]ε 56ΓνΙΟ08 ......... το τα. 

δεζ{ζο 3. (Εείατη ἴο πιαῖη αγσιππεπί, 5εε επά ο{ ο. νι). δι 
Ῥαπ]ς οΥΏ δε οἱ Πΐς ΟΠτδίαπ Ἠβετίγ 15 τεδίταῖπεὰ ὮΥ (πε 
ΏπουσΠί οἱ {με πθεάς ο{ οίΠεις, Ικ. 15---23. 

(α) ΤΕϊς νας Πὶς οῦ]εοί ἵπ ΡτεαςΠῖης {πε (ο5ΡεΙ] νο 
ομαγαε], τν το 15---[8. 

(8) ἨΠίς Ρτασίίοε Ῥεῖης {ο ἵσποτε 5ε]{ {ο {ηε Ρτοβί ο{ οίπετς τ0---22. 

δεί 4. Ἑχλοτία[ίοη {ο 5ε][-γεςίταϊηε, ἵχ. 24-27. 

(α) ΑΙ] πεεά 5ε]{[-τεςίταῖϊηί ἵπ {πο ΟΠηϊςῖαη 6058 «εε... 24, 38. 
(6). δὲ Ραα] ΠπιςεΙ βπᾶς 1ΐ πο ΕΔΣΥ ἴαδΚ ..ννννκνενεκεκ κο» 26, 27. 

Φεο 56. Ἐχαπιρ]ε οἱ Ι5ταε] α Ψατηϊης {ο (ΠἨτίδίίαη5, Χ. Ι---Ι4- 

(α) Ιπ δρίίε οΓστεαί Ρτϊνί]εσες, γγαπί οί 5εἡ-τεςίταϊΏί νγα5 
{αἰα] {ο ἴε πια]οτῖίγ οἱ ἴπε Ι5γαο]ίες π (πεί 
Ῥιριππμρα ο ο ο 

(8) Ομπδίῖαης πιὰςί {αὶκα Ἠεοά ὮΥ (είς 6ΧαΠΠΡΙΕ «νεο.  ΠΙ---14- 

Φεζοη 6. ΤΠο ἆαπσετ οἱ εαίῖπσ πηεαί5 οεταά {ο Ιάο]ς «Ώεννη ἔτοπι 
πε εχαπηρ]ε οἱ 5αοτἰΠοῖαἰ [εαδίς Ίπ σεπετα], Χ. [2---22. 

(α) Ἐαΐϊηςσ αἲ με Τ,οτά’ς Ταβ]α Ὀτίησς5 α πηαΠ ΙΠπίο 6ΟΠΙ- 
ππΠΡΙοἩ ΥΠ ΦΠΙΙΞΕ ο οι ο 15---17. 

(β) Τίια σαπιε ργ]ποῖρ]ε αρρ]ίεά {ο Πενήῖ5Η 5αοτ]Πεῖα] πιεα]ς 18. 
(γ) Τε Ιάοἱ 15 Ι5ε][ ποίμῖπς, Ῥαὲ 15 νγοτ»ΗΙρ Ίπνο]νες 

πε τεοοσπίοπ ας ἀϊνίπε οἳ οίπετ Ὀείησς (Παπ 
ο εμας ροο ερ οσα ροποροροα”οπασοςσορο μου ὀροροσσοσσος 10, 290. 

(δ δε παιδί εἰίμει ἀεοῖάᾳ {ος (οά ος Ἠϊς επειηῖες, 
νε σαηποέ ηανε {ε]]ονγ5Ηῖρ (] οί «νννέννωνὸ απ, 25. 

δεαίο 7. Ῥταοίίοα] ἀῑτεσίίοης οἨ ἴε 5αο]εοί, κ. 23---χῖ. 1. 

Τ]ε ρεϊποῖρ]ε (οἩ. νΙ. 12) Ὀεῖης τεσίαίεά ἵη σ. 23, Τε {ο]]ον/ς : 

(α) Τμαί νε ατα ἴο αἶπι αἲ {Πε Ῥτοβί οἱ οίμεις, ποί οἵΙΓ 
ορ ρρο ος ο ο σοο οσο μαοκροὔρασἑοροςἑροςεοραώσΕεσας 4. 

(8) Τιαί ννε πεεά Ἰανα πο 5οταρ]ες οΓ ος ΟΝΏ οἩ {μα 
ο α[ς  ροο ο ορ ο ο Ρα ο ο ρα οοβος το ροςρεσσρος θε ρασθοος α5---27. 

(Υ) Βιί Εναί νγε ατα {ο τεδροοί ἴ]ιε 5οταρ]ες οἱ οίπεις ... 2δ. 



ΙΝΤΕΟΡΟΌςΤΙΟΝ. χχχνι] 

(δ) Νοί (αι {ήεγ Ἰανε α τὶρηί {ο Ίαγ ἆοννπ ρτϊποῖρ]ες ο{ 
απο συ αν ο τοι οτε ο κο ος ος ον ἑκώνος 20, 39. 

(ε) Βιί εἶναί το; ατα Ῥοιπά ἴπ αἲ] Οήησς {ο 5εεὶς (0οὐς 
6]οτγ απἆ ἴΊε εἀἰβσαίῖοπ οἱ ος πεϊσΏΏοιαΓ «εν. 3]---χί. 1. 

ΤΙΝΙΦΙΟΝ 2. Τη οοπάποί απἀ ἄταςς ο{ νοπιεπ αἱ {μα Ῥαρ]ϊς 
Φατνίοες ο{ {με ΟΠτο, χὶ. 2---τό6. 

[ο αρα ς οΗε πα ἝῬΕ σασ]Β: νος «ολο νο νος ο ράσο ος 3. 
(8) Μεπ 5]ιοι]ά Ὃε ππεονετεά, ΊΨΟπΠεΠ οονεγεά ἵπ ἴἶια 

οοπρτερα Ισ να οτε ρό ον κο μερσκς 4--ὔ. 
(Υ) Ἐεαξοπ. ΤΠε οονετίης ἵη ἴἩε οοηστεσαίοη {ο 5ἶρη 

οἱ Ῥεῖπς ππάετ αι{λογΙέγ νΥἨ]]ε {116ΓΘ ..ννν νοκ κκ νωνν Ί---το. 
(δ) Αισιπιεπί Ποπ 5εη5θ ΟΓ παίιγα] ΠίηΕδ5 «.., νο νο ενωνον 13---Ι5. 
(ε) Αισιππεπί Ποπι {λε οιςίοπι οί ἴπε ΟἨχοΏες ... ινε. τό. 

ΏΙΝΙΦΙΟΝ 4. Ὠϊδοτάεις αἱ (ε Τ,ογά”5 ΦΙῤΡοτ, χῖ. 17---14. 
(α) ΠὨ]νίδίοη», 5ε][-α55εΓίῖοη, απά ἀῑδοτάετ ἴη ἴ]χο οοηρτθ- 

ολ Ἐκ ορ μμ πα κ ία. 17---22. 
(8) Ἰπ»(αήοῦ οἱ (νε Τ,ογά)5 ΘΙΡΡΘΓ «... ιο «ο «νο νοκ κοοο σ1--26. 
(Υ) Μαηπποι ἵπ νΥΏΙοὮ 1{ 5Ποι]ά Ὦο οΏδθγνες «νι εν κκ ωνω ων αΤ--34. 

ΏΙΝΙΡΙΟΝ 4. ΑΡιδε ο[ θρἰτ(αὶ αἴ[ις, χ.---χὶν. 

δεοσα 1. Τηεῖς οτἰσίη απά οματασίες, χΙ]. Ι---τΠ. 

.πισφιο ἀῑξσεπι πείς παίατο ... ο νο νοκ εν κὄν ο ασος 1---3. 
) Τμε Βρὶτί ἴπε 5απ1ς, Πΐ5 ορεταίῖοπ5 πιαπΙ{ο]ᾶ, Εῑιεῖχ 

οΏ]εοί {πε Ῥτοβί οἳ (πο ΟΠΗΙΟ]Ἠ..νο«ν ος «ο «κο ««. «ολο. 4. 

δεαίοα 3. (οπηρατῖσοη ΟΓ [λε απ] ΟΓ (ε Ῥοάγ, απά (λα απίίγ οί 
ια Οτο, ΧΙ, 12---31. 

(α) Απαϊοσγ Ῥείνθεη (1ο Ῥοάγ απἁ ἴἔἶε ΟΠατο], 6ποἩ 
Ρεῖης πιαάε πρ ΟΓ πΙαΏΥ ππεπηῦετς, γεί Ῥεῖπσ οπε 
Ὀταα κ ΙΟ ο νεο. δενονεοντλτιε «ωρες, [2---Τ4. 

(β) Αυριτάϊί οἱ 5ειῖησ πρ 5εραταῖα Ιπίετεδίς ἵη ἴπα 
ο ο ο δν ο τς δοοθο οονισοκὰ Γ5---21. 

(Υ). Εασῖι πιεπηρετ οἱ (πε Ώοάγ Ῥοβδες»ες Τίς οἵΥΏ ΡτοΡρεΓ 
ΕΙΠ5, απά τεσεῖνες Ίΐ5 ἆπε 5Ώαγεο Ο{ ΠΟΠΟΙΓ ...ι ιν... 22---260. 

(δ Αρριϊσαίίοη οἱ ἴπεσε Ρηποῖριες {ο (πε ΟΠτῖσῖαπ 
ο το αχ τω αμ ο  νακκα. ο7--9. 

ΦεΟΙΙΟΗ 3. Ἴμεα εχοε]]θποῖες οἱ 1,ονε, χῖὶ. 2ἰ---κΙΙ. 131. 

α) Ἱπαροτίαποε Ο 1078.:.εοοο. ο ο ο «ος ο οκ οοσ σσ νοσ ΧΙ], 3[----χΙ. 1. 
5 ου ο ο νο κος λο κο νκνρεδ ών 4-7. 
ο αρ μις λωω μκε  σμ μω αμμα Β--1. 

δή 4. Ῥαρετοτίίγ οἱ {1ο ρΊ[ι οἱ ΡτοΡΒςοΥ ἴο (μαί οΓίοησιες, χῖν. 
----25. 

(α) ΈῬτορΏεογ 5αρετίῖοτ {ο ές ρῖΠ ο{ ίοησιος, ἵπ (παί Ἶϊ 
Ἱρα Ἱαριης ο ΕΠΙΠΕΚΕΟΣ κενο «ες νεκωεάκερα ὅκκα Γ---δ. 

(8) Κεαςοπ. ὉΌπ]κποννπ ίοησιες ποῖ απἀεισίοος ἴη {]ιε 
ἀδιωκος τσκ μμ ορ μικρα τρ 6---το. 



ΧΧΧΥΠΙ ΙΝΤΕΟΡΟΕςΤΙΟΝ. 

(1). ΤΠε τεςα]έ οἱ Ελεῖτ ριβ]ῖο πδε, οοπ{αςίοη Ιπσίεαά ος 
ο ρα ΟΕ το το ο λε ο ο. 20---23. 

(δ) Τπε ορρορίΐε τεςα]έ ρτοάισεά ὮΥ Ῥτοριεσσι -, ο... 24 35 

Φεωίσᾳ5. Κερι]αίίοης {ο ἵπδατε ἀἆεσεπογ απᾶ οΓἆ6Υ, χίν. 26---μο. 

(α). Εεραῖε ος εεἰί-βεκοάσα-ς οι δν σοιθ νο ταν εστι 26. 
ὅ Επίες Ταπίμε πε οβίσωσαας ο... ο”, 28. 

Έσσ ΡτοβαεΟ” νο. νο πο ας οσο 20---31. 
(δ) Ταιὰ ἄοννη Ῥεσαιςε 5ρ]τίέαα] ρΊ[ις εἸου]ά Ῥε απἆετ 

Ἡιοτη]ε ο ρΗς εεβερΗ] ο ος ενα 5 2ὰ 
(ε ΈΤ]ε ραῦ]]ο πηϊπΙςίταίίοης ΟΓ ν/οιησπ Γοτμιάάεῃ ..... 84---36. 
(Ό. Ἐκλοτίαίοη {ο ορεάίεπος απᾶ ΟΓά6Γ,....... ρα με. 37---4ο. 

Ῥδκτ ΙΥ. ὨοῦτεΙνΕ ΟΕ ΤΗΕ ΕΕΞΌΕΕΕΟΤΙΟΝ, ΟΗ. ΧΥ. 

δε ήσφ 1. Ἐξίαρ]ςημπιεπί οἱ {πα [αοί, Χν. ---Τ1. 

(α) Τί [οτιπεὰ ρατί οἱ δὲ Ῥαι]”ς ῬγθαοΠΙΏδ ..νννωκνω ενω νω τον Γ---α. 
(β) Τι νας (εδἠβεά ἴο ὮΥ 5απάτγ νγε]]-Κποννη εγε- 

Αρ ιοες ο Μορ ο μόριο προ ρεἑαουῤηῥοσδος ϱ---ἵᾗὸ 
(1) 5έ Ρα] Ππιςε]{, ν/μαίενετ Πῖ5 Αρορίο]]ο εἰαίπις, Παᾶ 

ρα με Εμ οκ ντε. ος 8, 

εζ{ο 2. Τῃπε Ἐεδαιτεοίοη οἱ Οητῖςί ἴπε {ομιπάαίίοη οἱ αἱ ΟΠτὶς- 
ΕΠαπί(ψ, αν. 12---19. 

(α) ΤΠε τεδιττεοίίοη οί οίπειτ ππεη ἀερεηπάς επίϊτε]γ 
Προπ Εν ρε ον εαν να». 12---14. 

(8) Το ἀεπγ 1 ἱ5 {ο ἀθρίτοΥ {πε ογεά1ξ οἱ {πε ΟἨτ]ςίῖαπ 
πΕΙΕ ο ο ο ο 16. 

(Υ) Α5 νε]! ας ΟΠεϊκίίαπ [α1έ11, απά Ἠορε, απά ἀε]ίνετ- 
απορια αν ο ον 16---19. 

δεοίίο” 3. ΤΠ9 Ῥ]αοε ο{ {πο Ἠεδυιττεοίίοη οἱ ΟΠτῖδε ἵπ ἴΊε 5επεπις 
ο{ Βεάεπιρί]οη, ΧΥ. 29---28. 

(α) Τπε Ἐεδιττεοίῖοη οἱ ΟἨτὶςί ἔπε Πτςί-πιαῖίς οἱ Ηῖς 
Νο ρα ρα κο νααος 2ο. 

(8) Έοι α5 π]απ γνας {]ε ΙΠ5ίΓΗΙΠπεΠί ο{ ο ἀεαί1ᾗ, 5ο ΤπαΠ 
να5 ἀεςίιπες {ο Ῥα {Πε Ιηδίταπιεηπί ο{ ουχ Πα ... 21, 22. 

(Ύ) Ίπ πε ἨὨϊνίιπε οτάετ, ΟΠτῖδ πιιδί Ῥτεοεάε Ἠῖς 
πιο ο οσο ος παρα ο οσο 23. 

(δ) Απά τεάισα, α5 Μεἄάἶαίος, α]] επαί ορροδες (οά Ιπίο 
ἙπρΠΠσ σα ο ΕΓπΗΕεΙΕ ο τμ 25-27. 

(ε 1η οτάετ ἰἶαί Ἡε πιαγ ΕΗΠαΙΙΥ ἀε]ίνει αρ πε 
ρω ίο ίμα Εαίμετ, απᾶ ἄοά πιαγ δε αἰ] ἵπ 

ος. ο τος. ρολ ο σσ 18. 

δε{{ση 4. τς ποπι {πε Ίνες οἱ Ῥε]ενεις, αΧν. 20---34. 

(α) Τηοςε ν/πο ατε Ῥαρίϊζεά {ο έε ἀεαά «νέων εν ν ων. 20. 
(8) Ί]οςε νο ππάετρο 5α[Πετίησ {ου (Ἠτῖςς 5αἷα ...... 389---32. 
(Ύ) Ώαησειτ ο{ α οοπίτατγ ἀοοίτῖπε Ἰεαάϊπρ {ο α τε- 

Ἱακαμοῃ ομαποτΑΙ νο ντι ντο ορ. πο, 54. 



ΙΝΤΚΟΩΙΟΕΤΙΟΝ. ΧΧΧΙΧ 

εζο 5. ΝΙΑΠΠΕΥ ΟΓ{ίε Ποδατγεο[ῖοη, ΧνΥ. 35---53. 

(α) Απα]οσγ οἵ (ἶιε 5οεά : (1) ἵῖ τες ασαΐη ; (2) ἴΊιετα 
ατθ ἀἰβετεπί Ἰεπάς-ΟΓ 5ε8ᾷ5 .......««« ο ο οοδ ο 2ο «.οοο 35-35. 

(β) Τμετε ατε νατίοιις σεεα ἵπ απ]πια] Ἠ{6 νο ωνωνέ ένο 30. 
(Ύ) μετα ατα ἀῑνετςὶῖες απ]οησ {Πο Πεανεπ]γ Ῥοαᾶϊας ... 49, 41. 
(δ) Τπετείοτε ἴετε υν]] Ὃε (1) ἀῑναιξίίν, (2) εἴναησε ἴἵη 

ὕπα κα σπεααοπ Ῥούσεςν τιν τε στοτ ολο ν.. 42-44. 
(ε) ΈΤ]ια εὔαησε νη]] ὂε Ποπα {με παίητα] [ο {ια 5ρἰπ(ιια], 

ΟιτουσΏ ΟΠτῖςί ἔπο Π[ε-σ]ινίηπσ 5ΡΙΓΙἔ «ων νννννέωννεν 44 ας. 
(8) ΕτιοΓίίγ οΓ ί]ε παίια] {ο (Πο 5ρἰγι(ιια]. νο ννννννννωνων 46---χ9. 
(η) Τ]ια ομαηπσε οοηςί5ίς ἵπ (Πε (ταηδ]αίίοη ΟΓ οοτγαρίίοπ 

πιο τηςΟὐπΙΡΕΘΗ τον τελος εν ...-.. 50---53. 

αδεσζίσ 6. Ἰεςι]έ ο{ ία Ἐοασιγγεοίίοη,---ΝΙοίοτΥ. χΧν. 54---58. 
(α) Τηε Ῥε]ενεχ νἰοίοτΥ οΥεΓ ἀθαί] .....- νε εκνν εκ νω λένε δ4---57. 
(8) Οπτϊείαπ εχεγίίοῦ ἵπ {5 Η{ε ποῖ (Ἠτον/η ανγαγ ...... 58, 

Ῥακτ Υ. ΘΌὗΝΡΕΥ ΡΕΑΟΤΙΟΑΙ, ΏΙΕΕΟΤΙΟΝ5, ΟΟνοΟΙ,Ό5ΙΟΝ. 

ος. ΧνΙ. 

(α) Ὀϊτεοίῖοης οοποργηίπς ια Οο]]εοίἱΟΏ «νι νο κ ενωνκωω ον Γ----- 
(8) Ἱη{οτιπαί(ίοη εοποετηῖης οί Ῥαπ]5 Ιπιρεπαάίης νἰδιε,.. 5---θ. 
(Υ). Οοποειπῖηςσ ΤΙπιοίΠγ απᾶ ΑΡΟΙΙΟ5 ...- ιν νοκ κκ νκν ων εωνο 1Ο---[2. 
(δ) Ἐκχκλοτίαίίοη {ο οαγηθσίηεςς αΠς ΙΟΥ6 ...... νι ν κκ κκ ων νε κων πο τα. 
(ε) Οοποετπῖης Φίερῃαπας απά Πἱ5 οΟΠΙΡΑΠΙΟΠ5 «..νεκενο. 15---Τδ8. 
ορ αδοπα σα ασ ορ ρε: 10---1. 
ο ου πα παπα ντ ν ονεν νο πικεκν ἑκκννοτεκ τν ον” ᾱᾱ. 
Ὁ Εεποαιο θα ον ο νο τν ο ον τον 23, 34. 
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τος ΚΟΡΙΝΟΙΟΥΣ Α 

ο » / Σ ο ὸ α 

] "Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Τησοῦ διὰ 
ο) Δ ς 2 ο) 

θελήµατος θεοῦ καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς "τῇ ἐκκλησία 
ω ο) ο ./ α / κ / . . Αα 

τοῦ θεοῦ τῇ οὔση ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Ἀριστῷ 
. ο) Αα 4 Ν α Αα 

]ησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις 
Αα { ωὰ . α τ ο) 

τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμών Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ 
Α ς - / 6 ” Ν / 2 Ν 

τόπῳ, αὐτών καὶ ἡμῶν. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
ῳ { ω ΔΝ / .” ο κ. α 

θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Ἀριστοῦ. "Εύχα- 
α . α / Να ο) ῳ) 

ριστώ τῷ θεῷ µου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ 
Αα Αα / ς ο) ) Σ ο α δε 1 Ν 

θεοῦ τῇ δοθείση ὑμῖν ἐν Χριστώ ᾿]ησοῦ, ὅτι ἐν παντὶ 
. Αα / 

ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτώ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάση γνώσει, 
λ Δ α Σ΄ ο. α 

᾽καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Ἀριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν, 
[ω) απ. - 

ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσµατι, ἄπεκ- 
’ Αα 4 . Αα 

δεχοµένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
9) αλ α 

Χριστοῦ, "ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλή- 
1 Αα ία ΄ Αα / ς ω .) ο) ω) 

τους ἐν τῇ ἡμέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. 
9 Ν ε θ / 1. αν ᾱ / 5 / Αα ε.α 
πιστὸς ὁ θεός, δι οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ 

.) α } ο) ο) Αα 4 α) 

αὐτοῦ Ἰησοῦ Ἀριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

""Ἡαρακαλώ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
/ { ο . α 7- α Δ 

κυρίου ἡμῶν ]ησοῦ Ἀριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες 
λ νε ς 6 5 / 

καὶ μὴ ἢ ἐν ὑμῖν σχίσµατα, ἦτε δὲ κατηρτισµένοι ἐν 
Αα Σα ς πα. ῳ » ο μ. ολ Θ / 

τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ ἐν τῇ αὐτῃ γνώµη. | ἐδηλώθη γάρ µοι 
1. 008. Α 



2 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ πα 

α Αα / / 

περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί µου, ὑπὸ τών Χλόης, ὅτι ἔριδες 
2 ες α ο ᾗ 19 Ν - ο ο ς α 
ἐν ὑμῖν εἰσίν. "λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν 

ΑΝ Δ ι λέγει Εγω µέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ ᾿Απολλώ, ἐγὼ 
α ς 

δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. ᾿μεμέρισται ὁ Χριστός; 
ὰ α ε] / ζ λ ς . Ἀ 3 Δ ευ) 

μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα 
/ 1 ο] Α ο) . 

Παύλου ἐβαπτίσθητε; 'εὐχαριστώ τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα 
ς ο) 3. / η) ΑΝ σ- / Ν /.. - 156 Π 

ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Ἐρίσπον καὶ Γάΐϊον' "ἵνα μή 
/ 4 . ο Άπ ) . / 1620 / 

τις εἴπῃη ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε. 'ἐβάπτισα 
λ Ν ν 9 3 λ Ἡ 3 ” 

δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον' λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα 
1 Δ ἄλλον ἐβάπτισα' "οὗ γὰρ ἀπέστειλέν µε Ἀριστὸς 

; .] . / /{ 

βΒαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίαᾳ λόγου, 
- .Ἡ α τσ ” 

ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Ἀριστοῦ. 
180) / λ [4 α Αα ο λ » λ / 

λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις 
α ς αν / α 

µωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σωζοµένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστίν. 

Ἰ᾽γέγραπται γάρ ᾿Απολώ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ 
. α . / 9 α / ο 

τὴν σύνεσιν τῶν συνετών ἀθετήσω. " Ποῦ σοφὀς; ποῦ 
ο) λ ο) Αα / 3 

γραμματεύς ; ποῦ συνζητητὴς τοῦ αἰώνος τούτου; οὐχὶ 
ολ, ε Ν Δ / Α / ο 81 δ Ν Δ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου; ” ἐπειδὴ γὰρ 
2 Αα / ο) α .) ./ ς / Δ Αα / 

ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας 
/ . / ζ Ν ΑΝ ο) / Αα / 

τὸν θεὀν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς µωρίας τοῦ κηρύγµα- 
Αα / ὦ 90 .) α 

τος σώσαι τοὺς πιστεύοντας "ἐπειδὴ καὶ ἸΙουδαῖοι 
Αα ο) . ο Εά / Αα 

σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἓλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ”ὶ ἡμεῖς 
/ / » 

δὲ κηρύσσομεν ΧἈριστὸν ἐσταυρωμένον, ἸΙουδαίοις μὲν 
/ 2/ λ / 4 ᾽ - λ ο) α 

σκάνδαλον, ἔθνεσιν δὲ µωρίαν, ”αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, 
/ κ ο Ν Α 

Ἰουδαίοις τε καὶ Ἑλλησιν, Ἀριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ 
Αα / 5 ο) ο / ο 

θεοῦ σοφίαν Ἔὖτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν 
μ ο) ο) 

ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ασθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον 
ο » / 96 / λ λ ο εδδν 

τών ἀνθρώπων. ᾽ Ῥλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, 

ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὺ 
/ . Ν 2 ο σι λ ν Ν α 

δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς' ἄλλα τὰ µωρᾶ τοῦ 
ιά ] / ζ Ἆ ο / Ν / 

κὀσµου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνη τοὺς σοφούς, 
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Ν Ν . ” - / 3 / ς Ν ” 

καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καται- 
’ ” Α 

σχύνη τὰ ἰσχυρά, καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ 
] / 3 / ζ , ον ν ιά αν 3 

ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεος, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα 
/ ” [ή Γι ΔΝ 

καταργήσῃ, ' ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον 
ο) [ο] Αα 205 . ο) δὲ « α 1 λ 1 32 ο) 

τοῦ θεοῦ. "ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Ἀριστῷ Ἰησοῦ, 
η 3 / / ς . κ α / Δ 
ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ δικαιοσύνη τε καὶ 
« ν Ν 3 / 14 ν / ες ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, Ἰ ἵνα καθὼς γέγραπται' Ὁ 

καυχώµενος, ἐν κυρίῳω καυχάσθω. 
λ Αα 

2 "Κάἀγω ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ’ 
ς Ν / Ἀ / /' { - λ / 

υπεροχην λόγου σοφίας καταγγέλλων υμῖν το µαρτύ- 
α ) Δ ΜΗ / δω 

ριον τοῦ θεοῦ. ᾿οὐ γὰρ ἔκρια εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ 
ωὶ ο) 1 

ἼἸησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. ᾿κάγὼ ἐν 

ἰσθενείι ὶ ἐν Φόβ ὶ ἐ λλῶ ἐγενόμην ἀσθενεία καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρὀμῳ πολλῷ ἐγενόμη 
ετ ας / ᾿ 3 

πρὸς ὑμᾶς, "καὶ ὁ λόγος µου καὶ τὸ κἠρυγµά µου οὐκ ἐν 
- 1 

πειθοῖς σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ 
΄ Αα . 

δυνάµεως, ᾿ἴνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ἢ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων 
. . α ΔΝ Αα α 

αλλ ἐν δυνάµει θεοῦ. "Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς 
/ / λ . ο } / σολ ω 

τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰώνος τούτου οὐδὲ τῶν 

ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουµένων' 
7. Δ . ω / ἓ) / λ ᾿ 
αλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν µυστηρίῳ τὴν ἄποκε- 

/ ελ / 4 α / 

κρυµµένην, ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τών αἰώνων εἰς 
/{ 4 α ων) Α Αα ΣΑ 

δόξαν ἡμῶν, "ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου 
/ Ν Ἀ / ο) / 

ἔγνωκεν᾿ εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης 
᾿ Ν ἐσταύρωσαν. ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, "Α ὀφθαλμὸς 

. 5 Δ 5 . ”/ π νσαων / ῃ οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου 
.) . ε - - . κ», 

οὐκ ἀνέβη, ἃ ἠτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπώσιν αὐτόν 
10 ς . α ’ Ν 
ἡμῖν δὲ απεκάλυψεν ὁ θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος. τὸ 
λ ο . . α πα. ϱ 

γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ, καὶ τὸ βάθη τοῦ θεοῦ. "τίς 
Ν Αα 3 4’ λ 9) 

γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα 
α να - - 3 

τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς 
” - - . 1ος . ) ) ἡ ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ. ᾽"ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ 

Α9 
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ιο ο) / χ η 3 λ κ [ω) λ 3 ” 

πνεῦμα τοῦ κὀσµου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ 
α [4 . Αα ὰ ες ΔΝ Αα . θ / ς . 195 ὃὰ 

θεοῦ, ἵνα εἰδώμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν, '᾿ἃ 
α [ο] ε / 

καὶ λαλοῦμεν, οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας 
/ ” .. 1 ο) /{ α 

λόγοι, ἀλλ᾽ ἐν διδακτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς 
Ν / 14 Δ δὲ 1 θ .) 

πνευματικὰ συνκρίνοντε. ᾽ ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ 
/ λ ῳ) { Αα ο, / Ν Ε) - 

δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ' µωρία γὰρ αὐτῷ 
. / νὰ / Αα . 

ἐστίν, καὶ οὐ δύναται γνώναι, ὅτι πνευματικώς ἀνακρίνε- 
6 Ν .) ’ / 

ται. "ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ 
] / “δε Ν [ο ελ 

οὐδενὸς ἀνακρίνεται. τί γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, ὃς 
/ 2 / ς ο) λ α ο Ἡ 

συµβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. 
) / . 3” ώ ο α 

ὃ "Κάγω, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς 
- τλ ς α 

πνευματικοῖς ἀλλ᾽ ὡς σαρκίνοις, ὡς νηπίοις ἐν Ἀριστῷ. 
9 / ς ω Ε) / ” α , ”/ Ν 2ο / 

γάλα ὑμᾶς ἐπότισα οὐ βρώμα οὕπω γὰρ ἐδύνασθε. 
» » σον » / κκ λ 3 
ἀλλ) οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε' Ἱἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε. 
ο ΔΝ .] Εις ο ὣ 3 . Ν η σ] Ν 

ὕπου γὰρ ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις, οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ 
ν ο 46 λ / αυ ν 

κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; "ὅταν γὰρ λέγη τι» ᾿Εγὼ 
/ ι λ εν) 

μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος δέ ᾿Εγὼ ᾿Απολλώ, οὐκ ἄνθρω- 
ποί ἐστε; 

δΤ/ οὖν ἐστὶν ᾿Απολλώς; τί δέ ἐστιν Παῦλος; διάκο- 
ω ς / νοι δι ὧν ἐπιστεύσατε, καὶ ἑκάστω ὡς ὁ κύριος ἔδωκεν. 

.] » 

ἐγὼ ἐφύτευσα, Απολλωὼς ἐπότισεν, ἀλλὰ ὁ θεὸς ηὔξανεν' 
το ” ς / . / ο, ς / . τς 
ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι οὔτε ὁ ποτίζων, αλλ. ὁ 

.) / { 8 ς / Ν Ν 5 / ο . 

αὐξάνων θεός. "ὁὸ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, 

ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον 
[ω) / α { ” 

κὀπον. θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί' θεοῦ γεώργιον, θεοῦ 
- λ / α ο α 

οἰκοδομή ἐστε. κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν 
2 /' / 

μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεµέλιον ἔθηκα, ἄλλος δὲ 
. ο) ο λ / Αα Ε) α 

ἐποικοδομεῖ. ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ. 
/ ο) 

Ἀβεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν 
/ . Γη Ἱ ο 4 / (5 - δέ ᾽ 

κείµενον, ὅς ἐστιν Ιησοῦς Ἀριστός. "εἰ δέ τις ἐποικο- 
αι, } Ν / / . / 6 / 

δομεῖ ἐπὶ τὸν θεµέλιον χρυσίον, ἀργύριον, λίθους τιµίους, 
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ξύλα, χόρτον, καλάµην, ' ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν 
γενήσεται' ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπ- 
τεται, καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πὂρ αὐτὸ 
δοκιμάσει. ''εἴ τινος τὸ ἔργον µένει ὃ ἐποικοδόμησεν, 

Ν / 

δεῖ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, μισθὸν λήμψεται' 
/ .) Ν Δ / [4 λ « Ν 

ζηµιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ 
/ 16 3 ” 4“ Ν κ τς ν Ν λ ο πυρό.. "Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεῦμα 

ω ο) ν ο }ὃ ς . παν λ λ ο) ο) / 

τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; ' εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει, 

Φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός' ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, 
ο .., 8 ο ίρν 18 λε Ατονα / 3 ” 

οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. '"Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω' εἴ τις 

δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰώνι τούτῳ, μωρὸς 
/ .” / / 1 ε Ν / μ. / 

γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.  ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου 
τούτου µωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν. γέγραπται γάρ' Ὁ 

/ Α α οι 

ὁρασσόµενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτών. καὶ 
/ - / ῤ Ἀν Ν ωὰ ω) 

πάλιν' Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τών σοφών, 
ι ΑΗ ϱ1 / Ν / . 2 / . 
ὅτι εἰσὶν µάταιοι. ” ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις 

πάντα γὰρ ὑμών ἐστίν, "εἴτε Παῦλος εἴτε ᾿Απολλως 
ο) ο] }/ /{ ” λ ./ / ./ 

εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κὀσµος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος, εἴτε 
ε) ο) ” / / ς ο 2 { ο) μ Αα 

ἐνεστώτα εἴτε μέλλοντα, πάντα ὑμῶν," ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, 
Χριστὸς δὲ θεοῦ. 

/ ς ω) 3 ς 5 / 

4 ᾿Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας 
ο Ν 3 / / α ο 9 / 

Χριστοῦ καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ. ᾿ὧδε λοιπόν, 
» ῳ 3 ” - 

ζητεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῃ. ᾿ἐμοὶ 
ΔΝ . 1 / / ο) α ε . { α ε) ο) ο ς ἡ δὲ εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ ὑμῶν ἀνακριθῶ ἡ ὑπὸ 

5 / ο ο οί . Σον ὁὸ Ν . / ντ , 
ἀνθρωπίνης ἡμέρας' ἀλλ) οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω' "οὐ- 

λ λ ε) Αα / » . . 1 ; { ὃν 

δὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωµαι 
ς 1 / α 

ὁ δὲ ἀνακρίων µε κύριός ἐστιν. ᾿ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ 
/ ϱ Λ ”/ ς / Δ λ / Ἀ τι κρίνετε, ἕως ἂν ἔλθη ὁ κύριος, ὃς καὶ φωτίσει τὰ 
ν΄ α - 

κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν 
Α / / ᾿ Ν ” 

καρδιών καὶ τὀτε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ 
” 6 ο] / ) / / .] . ᾽ 

θεοῦ. "Ταῦτα δέ, ἀδελφοί, µετεσχηµάτισα εἰς ἐμαυτὸν 
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9. µς [ο - Δ ε ν εν 

καὶ Απολλὼν δι ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν µάθητε τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ 
- ω) Ν ω) 

γέγραπται, ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ 
ο) / / / ὃ / 5 / δὲ .”/ Ὀν . 3/- : ἑτέρου. Ἱτίς γάρ σε διακρίνει; τί δὲ ἔχεις ὃ οὐκ ἔλαβες; 

εἰ δὲ καὶ ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; 
81 { ) α, μή } / : λ Ἠδη κεκορεσμένοι ἐστέ' ἤδη ἐπλουτήσατε' χωρὶς 

4 α / α 

ἡμών ἐβασιλεύσατε καὶ ὀφελόν γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα 
- ς α - / ζ Δ 

καὶ ἡμεῖς ὑμῖν συνβασιλεύσωμεν. ᾿δοκώ γάρ, ὁ θεὸς 
[ο . ε 

ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπι- 
/ ο λ θανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῶ κόσμῳ καὶ 

» / ον) / ποιο ο". Ν ν / 
ἀγηγέλοις καὶ ἀνθρώποι..  ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, 
ς ο) λ / ο] Ἡ ς - λ α « - λ 

ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστώ: ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ 
η ο Ιςνέρ π ὃ ο ο δρε δὲ ./ 11 3 . ἰσχυροί' ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι ἄχρι τῆς 
/ / μ ω ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψώμεν καὶ γυμνιτεύομεν 

Ν / ο ο 19 Ν ο 3 καὶ κολαφιζόµεθα καὶ ἀστατοῦμεν '"καὶ κοπιώμεν ἐργα- 
ζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν' λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, 

/ Ὦ / 18 / ῳ 
διωκόµενοι ἀνεχόμεθα, "βλασφημούμενοι παρακαλοῦµεν, 
ὡς περικαθάρµατα τοῦ κόσµου ἐγενήθημεν, πάντων 

. Αα ο) 

περίψηµα ἕως ἄρτι. ''οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, 
4 λ α αλλ) ὡς τέκνα µου ἀγαπητὰ νουθετώ. Τἐὰν γὰρ µυρίους 

λ 2/ . Σ α 3 ) ) λ 
παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Ἀριστῷ, αλλ οὐ πολλους πα- 

{ . Δ ο }» ο ΔΝ Αα .) / ) Δ 

τέρας ἐν γὰρ ΧἈριστῷ ᾿]ησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ 
ε [ο ν) / Α [ο] 

ὑμᾶς ἐγέννησα. ") παρακαλὠ οὖν ὑμᾶς, µιµηταί µου 
γίνεσθε. 

17 Δ Αα / υν 9 

Διᾶ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν ΤΓιμόθεον, ὃς ἐστίν µου 
2 «ἱ [ο 

τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει 
Ν ς α . 

τὰς ὁδούς µου τὰς ἐν Χριστώ, καθὼς πανταχοῦ ἐν πάση 
5 λ, / δ .... 18«Ω Ν.. / ο’ Ν ἐκκλησία δι ω. ς μὴ ἐρχομένου δέ µου πρὸς 
ο - » / / ος / Ν / ν ὑμᾶς ἐφυσιώθησάν τινες ""ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς 

[ω ς 

ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος θελήση, καὶ γνώσοµαι οὐ τὸν λόγον 

τών πεφυσιωµένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν " οὐ γὰρ ἐν λόγω 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀλλ) ἐν δυνάµει. "Ἱτί θέλετε; ἐν 
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Τη ”. Ν οκ αἲ Δ ” κ. Αά / / 
ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς,  ἢ ἐν ἀγάπη πνεύματί τε 

{ 

πραότητος; 
5 1 3 / 2 ο ὅ / Ν , 

Όλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη 
/ λ α / - η 

πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα 
ο) ΔΝ 4 Αα / / Ν 

τοῦ πατρὸς ἔχειν. ᾿καὶ ὑμεῖς πεφυσιωµένοι ἐστέ, καὶ 
.) Ν ” ] ’ [ή . [.) .] / ε - ε 9 

οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἀρθῆ ἐκ µέσου ὑμῶν ὁ τὸ 
”/ Αα / α 

ἔργον τοῦτο ποιήσας; ᾿ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπὼν τῷ σώματι, 
Ν . Ύ / ζ ” 

παρὼν δὲ τῷ πνεύµατι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως 
- ας δι ορ Αα α 

τοῦτο κατεργασάµενον, 'ἐν τώ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμών 
” ο) / 4 Αα λ ο) Αα 

Ἰησοῦ συναχθέντων ὑμών καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν 
Α - / ζ ” ” [ω) 

τῇ δυνάµει τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Ἱπαραδοῦναι τὸν 
ο) Αα Αα . / ω ᾽ 

τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ 
ω) ο ὧ ῳ) 4 / ο) / ο Ἰ α 86 . 

πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρα τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ. "Οὐ 
Ν / ε - ” { / 

καλὸν τὸ καύχηµα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη 
“ Ν ͵ ο. τὸ / Ν Ν ͵ 
Όλον τὸ φύραμα ζυμοῖ; ᾿ ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, 
. 3 ; / ’ π τ Ν Ν λ 
ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι' καὶ γὰρ τὸ 

/ « ο πι, - / 8 ε / Νο 
πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός. "ὥστε ἑορτάζωμεν μὴ ἐν 
ζύμη παλαιᾶ μηδὲ ἐν ζύμη κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ. ἐν 

. “ Γι ρ ᾽ 

3” / / Να . / 

αζύμοις εἰλικρινείας καὶ αληθείας. 
9» ς - α] 3 Α΄ λ / 

Έηραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι 
/ 1ο. / . - ε πόρνοις, οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ 
-” ’ 

τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ 
ώ /. ” Α / 

ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. ᾿ὶνυνὶ δὲ ἔγραψα 
ε.α ῃ 

ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος 
ς 4 / Ἀ / / Ἀ ΑΔ ἡ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ 

, ἁ ϱ α / ν / 1 / 
µέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳω μηδὲ συνεσθίειν. "τί 

/ ”/ / { ο) 

γάρ µοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; 
18 λ . ς Δ α ὧκ. / λ Δ ] τοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὸς κρινεῖὶ. ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ 
{ ια 1 Α 

ὑμῶν αὐτῶν. 
6 1 π αν, . 4 5 Μ χα Ν 

ολμᾶ τι ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν 
- . / Ν .] Δ 3 Δ - 

ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τών ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τών 



δ ΕΠΙΣΤΟΛΗ να 

{ ἡμ . 2λ ῴ ἴδ [ὁή το Ν / ” 

ἁγίων; "ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιγ; 
α 6 2 Φ 

καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων 
. 3 ᾳ) 

ἐλαχίστων; οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; µήτι 
/ Δ ολ / 

γε βιωτικά; ᾿Βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς 

ἐξουθενημέ ἐν τῇ ἐκκλησία, τού θίζ. ὑπρὸ ενηµένους ἐν τῇ ἐκκλησία, τούτους καθίζετε. "πρὸς 
.] Ν ζ Αα ΄ ϱ/ ῴ ./ .] ιά - 1 ΔΝ / 

ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφός, 
Δ / . ϱ] Δ / α 2 ο . ο ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ µέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ; 

ε) λ 2 ο) ο 

δάλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ 
2 { οὴ 9 λ 5 [όᾳ 4 (αρα ο) / 4 ἀπίστων; Ίδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστίν, ὅτι 

. ./ .ε α Σ) Δ [οἳ . - 

κρίµατα ἔχετε μεθ ἑαυτών. διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; 
. - . . Δ ο) λ ο) 

διατί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; "ἀλλὰ ὑμεῖς αδικεῖτε 
ο λ ο η) / 9 λ , 3/ / 

καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ τοῦτο αδελφούς. "ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι 
ο Ν 

ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιω; μὴ πλα- 
[ο α ./ / »/ 3 / 3/ ἊΝ »/ νᾶσθε' οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε 

Σ [ο 

μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται 
/ / . ο] οὔτε µέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ 

΄ πα Δ ο] / 4 αν 8 / 

κληρονοµήσουσιν. ᾿ καὶ ταῦτα τινες ἠτε' αλλὰ απελου- 

σασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι 
Αα / . ο) α ο / ο) Αα 

τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύµατι τοῦ θεοῦ 
4 α 

ἡμών. 
. / ᾿"Πάντα µοι ἔξεστιν ἀλλ οὐ πάντα συμφέρει 

/ 2 3 . 3) καν ) /{ ς / 

πάντα µοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό 
15 κ / ο) / λ ς / . τινος. "τὰ βρώματα τῇ κοιλία, καὶ ἡ κοιλία τοῖς 

η Ν ο / Αβρώµασιν᾿ ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. 
Δ δὲ Φ . Α / Ιλλ ΔΝ ω] / ΔΝ ς / τὸ δὲ σώμα οὐ τῇ πορνεία ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος 
. / . πες ὃν λ ρον / ”/ Α.. αν ἔεν τῷ σώματι΄ "'ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς 

2 - ΔΝ ο) / 1 . 15. σ 2/ [οό λ 
ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. ᾿Σοὐκ οἴδατε ὅτι τὰ 

/{ ς ο /. ων 9 / η 5 λ / σώματα ὑμῶν µέλη Ἀριστοῦ ἐστίν; ἄρας οὖν τὰ µέλη 
α α / / : Ν / 16 . 

τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης µέλη; μὴ γένοιτο. 'ἢ οὐκ 
- / Δ ο) / ώ 

οἴδατε Ότι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνη ἓν σώμά ἐστιν; 
ε [ . / / 1Τε λ 

ὌἜσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα µίαν. 'ὁ δὲ 
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λλ / Αα / Δ Αα / 3 18 4. λ 

κολλώμενος τῷ κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστιν. ''φεύγετε τὴν 
[ο ς εν λ χ 

πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς 
” ς Ν - 

τοῦ σώματός ἐστιν ὁ δὲ πορνεύων, εἰς τὸ ἴδιον σώμα 
. / Αα { ο ο 

ἁμαρτάνει. ""ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σώμα ὑμῶν ναὸς τοῦ 
. / ῃ κ ή Αα 

ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, καὶ 
3 ο 90 2 / ν νὰ 

οὐκ ἐστὲ ἑαυτών; " ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς' δοξάσατε 
α { ” 

δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώµατι ὑμών. 
9 / 

Τ "Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ µοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γν- 
Δ Να θ αμ 2δ Ν δὲ λ / “ Ν 

ναικὸς μὴ ἅἄπτεσθαι' ᾿διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν 
” ” / 

ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 
ο ον νο σοκα λ ” Ν . ὃ -- ς / 
τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ 

ς . 1 / 4 { λ ο }2ο/ 

καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. "ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ 
ώ / 3 λ 6 ε] / ν ζ / Ν Δ 4 ” Ν α Ὁ / 

ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ' ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου 
/ ᾽ . / . ος / δν α 

σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνη. μη αποστερεῖτε 
. / ε) / Λ 1} / νν Ν [4 

ἀλλήλους, εἰ µῆτι ἂν ἐκ συµφωνου προς καιρὸν ἵνα 
α - Πῃ λ 9 , 

σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα 
ο) λ 1 ] 

μὴ πειράζη ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 
[ω) . . 

οτοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώµην, οὐ κατ ἐπιταγήν. 
3 { Ν / 

Ἰθέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν' ἀλλὰ 
ιό ” ”/ / .] ” ζ Δ [ό4 4 λ 

ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ 
[ο4 8 / λ [ο ) / Ν ο / Ν 

οὕτως. "Δέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν 
Αα { . / ” ν . / 

αὐτοῖς ἐὰν µείνωσιν ὡς κἀγώ' "εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύον- 
- / ω 9ἡ 

ται, γαµησάτωσαν κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμῆσαι ἢ 

πυροῦσθαι. 
- 1 ζ 

ΤΓοῖς δὲ γεγαµηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ 
α . η ω 1 Ν 

κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι, ᾿ ἐὰν δὲ καὶ 
“ν ”/ ΑΔ ζω) } Δ / Δ 

χωρισθῃ, µενέτω ἄγαμος ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω, καὶ 
ή [οἳ ια) / 1ο - μ ο) / 1 ή 

ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. "τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, 
” Μ Λ 

οὐχ ὁ κύριος, εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καὶ 
” - .) .” ο) Λ ᾿ / . ’ κ 

αὐτὴ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτὴν 
18 λ Ν΄ ο Μ ἓ)ά δ Μ ν Φ ὃ - 
καὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ οὗτος συνευδοκεῖ 
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3 - . . λ ΄ Ν ./ ὃ τας Δ 

οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. ᾽' ἠγίασται γὰρ 
α /{ κ ως / ς ον ς 

ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικέ, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ 
./ ἓ) α 3 α, 3 Ν 3! Δ / ς Αα 

ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφώ' ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν 
ο” νι, 9 - ν ο 15 ὁ πε ὦ ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅπγιά ἐστιν. εἰ δὲ ὁ ἄπιστος 

. . / [ο ” Ν αλ ς 

χωρίζεται, χωριζέσθω᾽ οὐ δεδούλωται ὁ αἀδελφὸς ἢ ἡ 
η) ν΄ - / . λ . / / ς α ς 

ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοι». ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ἡμᾶς ὁ 
/ 16 / Δ αι) / 1 λ ./ ὃ / . ων / 

θεός. Ἰτί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί 
2 Ν - / 

οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 
40η ΔΝ « / { / { / ο ς 

ἑ µὴ ἑκάστω ὡς µεµέρικεν ὁ κύριος, ἕκαστον ὡς 
ς { 4“ / / α 

κέκληκεν ὁ θεός, οὕτως περιπατείτω. καὺ οὕτως ἐν ταῖς 

ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσοµαι. ᾽ Περιτετμημένος τις 

ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω' ἐν ἀκροβυστία κέκληταί τις; πηση;, µη ρ ή ή η 
μ / ς ὃν 25 / 2 - 

μὴ περιτεμνέσθω. '' ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ 
ώ . / α [ο 

ακροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησι ἐντολών θεοῦ. 
90 . ο / 9 ο / ὀ / / ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτη µενέτω. 

” / 

δοῦλος ἐκλήθης; µή σοι µελέτω' ἀλλ’ εἰ καὶ δύνασαι 
ὦ / / . ο ϱο ς ν » / 
ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. "'ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ 

λ [ο . / / .] ον. 4 { ο 

κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν' ὁμοίως ὁ 
ο / ο) 93 ο . 

ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. Ἔτιμῆς ἠγο- 
/ ι Α ῳ ορ φ4 ο ων 

ράσθητε' μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. '' ἕκαστος ἐν ᾧ 
/ ’ / Δ Αα 

ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ µένετω παρὰ θεῷ. 
η] λ δὲ α / εν) ΔΝ / ια) ”/ Περὶ δὲ τών παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, 

/ λ / ς 3 / ς Δ / Ἀ - 
γνώµην δὲ δίδωµι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι. 

/ - ῳ) « / λ ) Αα 

νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστώσαν 
ην 4 ν Β / λ.. 3 .τδ 1δ ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. έδεσαι 

/ Α / / , / καν κα λ 
γυναικί; μὴ ζῆτει λύσιν' λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ 

/ ” λ / .) “ Ν 

ζήτει γυναῖκα. "ἐὰν δὲ καὶ γαµήσης, οὐχ ὤμαρτες, καὶ 
2λ / ς / ος ἃ { ΡΕ Ν 
ἐὰν γήµη ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν ' θλίψιν δὲ τῇ σαρκὶ 
ϱ/ .. ο ας δὲ Κον ο 99 ϱ . / ἔξουσιν ὁἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδοµαι. "τοῦτο δέ 

ὧ κα λ / α δὲ ας λ Δ 

Φηµι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλµένος ἐστίν' τὸ λοιπὸν 
ω Ν ε 3} . ς νὰ 5 80 Ν 
ινα και οι έχοντες υναικας ως μΏ ΕΧΟΥΤΕεΣ ωσιν, και 
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ς / ς Ν / λ « / ς ν) 
οἱ κλαίοντες ὡς μη κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς µη 

ΔΝ 3 / ς Δ 

χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, ' καὶ οἱ 
/ λ / ς Ν / . / 

χρώµενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι' παράγει 
Ν Ν ο - / ’ 90 / Ν ϱ α γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. "θέλω δὲ ὑμᾶς 

) / ο) ς ” ο) Δ . / 

ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, 
αμα . “ ας Ν / » - 

πώς ἀρέση τῷ κυρίῳω' "ὁ δὲ γαµήσας μεριμνᾶ τὰ τοῦ 
Αα πα ο [ο 8 κόσμου, πώς ἀρέση τῇ γυναικί. “καὶ µεμέρισται καὶ ἡ 

ν οτε / ο ει ὦ αλ 
γυνὴ καὶ ἡ παρθένος" ἡ ἄγαμος μεριμνᾶ τὰ τοῦ κυρίου, 
/ τν, λ ο / . 

ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι' ἡ δὲ 
ωὴ Ν ο) Αα Αα 

γαµήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πὠα ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί. 
ω ; τς ω 38 ΄ 

Ἑποῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, οὐχ ἵνα 
βρό ἡμῖν ἐπιβάλω, αλλὰ ὸς τὸ εὔ ὶ ρόχον ὑμῖν ἐπ ω, πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ 

. - . 

εὐπάρεδρον τῷ κυρίῳ ἀαπερισπάστως. "Βὲ δέ τις 
ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ἡ ὑπέρ- 

Ν [οἡ 3 /. / Ὀ / / . . 

ακµος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω᾽ οὐχ 
ή / / 97 ὰ τῇ 1 ζω / 

Ὁμαρτάνει, γαµείτωσαν. "ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδία 
ο) { ” ὴ ια) / α] / ας ὁ λ 

αὐτοῦ ἑδραῖος, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ 
ο) / ο) / - 

τοῦ ἰδίου θελήµατος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ 
καρδία, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει. 
884 ντα / ν ͵ ε α ΑΔ 9 
ὥστε καὶ ὁ γαµίζων τὴν παρθένον ἑαυτοῦ καλώς ποιεῖ, 

Δ / ” 

καὶ ὁ μὴ γαµίζων κρεῖσσον ποιήσει. 
8 / » . . - Ν 

ἉΓυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῆ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς' ἐὰν 
Δ ΜΜ - ώ / ο /. - 

δὲ κοιµηθῇ ὁ ανήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ὦ θέλει γαμηθῆναι, 
/ / 

µόνον ἐν κυρίῳ. ᾽"µακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως µείνη, 
ν ω) ΔΝ - - 

κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην' δοκὠ δὲ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ 

ἔχειν. 
8 "Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι πάντες 

Αα / ο / ) - 

γνώσιν ἔχομεν. ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 
3 ο) Ν - - ι 
εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι, οὕπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι 

ο) ιά .) .] - 

δεὐ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ αὐτοῦ. 
ῳ ) ’ ” 

περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων οἴδαμεν ὅτι 
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Σςλ 3/ } / ν / λ Δ λ 2 λ {- οὐδὲν εἴδωλον ἐν κὀσµῳ, καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς. 
καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴ καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμ ε ἐν οὐρανῶ εἴτε 
5 Ἀ [ο “ ο Ν θ Ν λ λ / / 
ἐπὶ γῆς, ὠσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί, 
6 . . ζ - ιά θ ΔΝ ς / α] 5 ΔΝ / Ν { ο 

αλλ᾽ ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατἠρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς 
} . / λ ς 3 / 2 ο) 2, / . 9 Ν 

εἰς αὐτόν, καὶ εἷς κύριος ᾿]ησοῦς Ἀριστός, δι οὗ τὰ 
ς ο) 3 ” ο) . 3 [ο 

πάντα καὶ ἡμεῖς δι αὐτοῦ. " Αλλ) οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ 
Αα . Ἆ δὲ ολ ϱ / ϱ ”/ ο) |ὸὃ / ία 

γνώσις' τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς 
) / 3 / Δ ς / ” ο 1 Δ 

εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς 
/ 8 ο) 1 ς ο) 2 

οὖσα µολύνεται. "βρῶώμα δὲ ἡμᾶς οὐ παραστήσει τῷ 
α υ/ 2.Ν / / »/ 3 Α ν) θεώ' οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύοµεν, οὔτε ἐὰν μὴ 

/ « / 9 / Ν / 6”. 8 / Φάγωμεν ὑστερούμεθα. "βλέπετε δὲ µήπως ἡ ἐξουσία 
α / ο) . 

ὑμῶν αὕτη πρόὀσκοµµα «γένηται τοῖς ἀσθενέσιν. Ἰ ἐὰν 
γάρ τις ἴδη σὲ τὸν ἔχοντα γνώσιν ἐν εἰδωλείω κατακεί- 

” λ / ῴ Αα ε [ο] ” 

µενον, οὐχὺ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομη- 
ΔΝ 2) / ι) ’ 

θήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν ;, ' ἀπόλλυται γὰρ 
. α . / 3 ων 

ὁ ἀσθενῶν ἐν τῇ σΏ γνώσει, ὁ ἀδελφὸς δι ὃν Χριστὸς 
9 «Θ 19 4 δὲ ε / ᾽ ν 5 λ ἀπέθανεν. "οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς 

ὧ7 α / Σ [ω) 

καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς 

Χριστὸν ἁμαρτάνετε. ' διόπερ εἰ βρώμα σκανδαλίζει 
Ν . ΄ ώ λ / / . ΝΝ ΣΑ [ή μ 

τὸν ἀδελφόν µου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰώνα, ἵνα μὲ 
τὸν ἀδελφόν µου σκανδαλίσω. 

” Ν / . . / .) 

9 'Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ; οὐχὶ 
. α Δ / ς ” ιό . 2 1 ς ο) 

]ησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑώρακα ; οὐ τὸ ἔργον µου ὑμεῖς 
.] κ. .} ήβ. 9 αν αλ .] ι] Ν 2 / . / 

ἐστε ἐν κυρἰῳ; "εἰ ἄλλοις ουκ εἰμὶ ἀποστολος, ἄλλα γε 
Ες. ον ) ς Δ νά ο) 1} α ς - ν 

ὑμῖν εἰμί ἡ γὰρ σφραγίς µου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστὲ 
» , ἃς πε τς / ρε) / ΜΗ) 
ἐν κυρίω. "Ἡ ἐμὴ ἀπολοηία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν 

ο αν Δ 9 ᾿ / - Ν ῳ δν νν αὕτη. μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; ' μὴ 
μ α ΔΝ 

οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ 
ς ΔΝ 3 / ΝΔ ά λ Δ [ο / Ν 

οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ 
- 9 / Δ Δ / 3 .”/ 3 

Κηφᾶς; δὴ µόνος ἐγω καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξ- 
/ δν ο. . ή / / οί, ὼ / 

ουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι; ᾿τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις 
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.” ο] ᾿ 3 ω) . 

ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελώνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ 
κ / Ν α / 

ἐσθίει; ἢ τίς ποιµαίνει ποίµνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος 
ω / Ν λ / ο) 

τῆς ποίµνης οὐκ ἐσθίει; ᾽μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα 
ιο Ἀ λ ς /{ Αα , λέ οκ» Ν . λαλῶ, ἢ καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει; "ἐν γὰρ τῷ 

.. 2 { ο) ὧ ο) 

Μωῦσέως νόμῳ γέγραπται' Οὐ κηµώσεις βοῦν ἀλοώντα. 
ο ο ω) Ἀ ή η α /{ / 5 

μὴ τῶν βοῶν µέλει τῷ θεῷ; ''ἢ δι ἡμᾶς πάντως λέγει; 
Αα ’ . /. 2 [4 3 Αα 

δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ὁ ἀροτριών 
3 [ω Ν ς . Αα επ, } (ὃ ω) / 11 Ε » ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοών ἐπ ἐλπίδι τοῦ µετέχειν. ζ 

α Αα Δ / / . 4 - 

ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, µέγα εἰ ἡμεῖς 
ος ὰ ν Ν / στα α πα.” 
ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσοµεν; "εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν 
] / / .” [ωὴ ς [ον α) . . 3 

ἐξουσίας µετέχονυσιν, οὐ μᾶλλον ημεῖς; αλλ. οὐκ ἔχρη- 
/ 0 τα] / ’ 1λλ, Ν / / α / 

σάµεθα τῇ ἐξουσίαᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγοµεν ἵνα µή 
Α α 1 / . ο) 

τινα ἐγκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Ἀριστοῦ. "Οὖὐκ 
”/ 4“ ς 5 πα, / βς) α ε | Ν.] / 

οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθί- 
ς Φ / ο 

ουσιν; οἱ τῷ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῷ θυσιασ- 
/ 14 ϱ Δ ς / 

τηρίῳ συµµερίζονται; ' οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν 
υ / ” 

τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου 

ζην. 
ὂ , λ / 

Εηὼ δὲ οὐ κέχρηµαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ 
ω) / / / - 

ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί' καλὸν γάρ µοι μᾶλ- 
.) [ο Ἀ Ν / /΄ .” ΔΝ / 16 2λ 

λον ἀποθανεῖν, ἢ τὸ καύχηµά µου οὐδεὶς κενώσει. ἐὰν 
. . / / ” / 

γὰρ ουαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστιν µοι καύχηµα, ἀνάγκη γάρ 
/ 3 ει / Δ Ν 

μοι ἐπίκειται' οὐαὶ γάρ µοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. 
Ν λ α 

᾿ εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω' εἰ δὲ ἄκων, 
1 / / ς 

οἰκονομίαν πεπίστευµαι. τίς οὖν μού ἐστιν ὁ μισθός; 
ο 2 / Σο / / Δ ) / ᾿ 
ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον, εἰς 

Ν Ν / να / ] Αα 3 / 
τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσία µου ἐν τῷ εὐαγγελίω. 
19 / Ν Ἀ 3 / α 3 Ἡ 3 / 
ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, 

/ 

ὦὥα τοὺς πλείονας κερδήσω' καὶ ἐγενόμην τοῖς 
. α / ω 

Ἰουδαίοις ὡς ᾿ἸΙουδαῖος, ἵνα Ιουδαίους κερδήσω᾽ τοῖς 
ς Ν / « ε Ν / Δ Ἀ οἳ ες λ / ια 
υπο νομµον ως υπο νοµον, μη ων αντος υΌπο νομµον, ινα 
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δν Ἡλ ’ / 5 ῳ ων οῃ ε . 

τοὺς ὑπὸ νόµον κερδήσω" τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ 
ο - 1 ια) / Αα 

ὢν ἄνομος θεοῦ, ἀλλ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα κερδάνω 
.] / /{ [ον 3 / 

τοὺς ἀνόμους "'ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα 
Ν ” Αα / . . ο) 

τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω᾽ τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα 
Ν / ο] λ πάντως τινὰς σώσω. "πάντα δὲ ποιώ διὰ τὸ εὐαγγέ- 

. α 

λιον, ἵνα συνκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. 
4 . 7δ ο ς ὁ δί / / λ 
Οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν 

/ ὰ Δ / ΔΝ - ϱ/ ΄ 

τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε 
Ὀ / οὃ-. νι ο / / Β 
ἵνα καταλάβητε. "πᾶς δὲ ὁ ἄγωνιζόμενος πάντα ἐγ- 

/ 1 [ο μ ος ὴ ϱ ν / 

κρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φΦθαρτὸν στέφανον 
/ ς » . ” 96» / ϱ/ / 

λάβωσι», ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. "ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω 
ς ε) τ) / . [ο ΄ [4 .) »/ / Ξ 

ὡς οὐκ ἀδήλως' οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων 
η) κε / Αα α 

αλλ) ὑπωπιάζω µου τὸ σώμα καὶ δουλαγωγώ, µήπως 
γ/’ / ᾧ Ἀ 1 / / 

ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι. 
ο) ” .) / 

10 'Οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ 
/ Αα νν / 3 Δ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ 

/ λ ῳ / ο 9 Ν / . λ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον, "καὶ πάντες εἰς τὸν 
.. Αα ” / ] . /- Ν » ο / 

Μωῦσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλη καὶ ἐν τῇ θαλάσ- 
/ Δ λ Αα / 

ση, "καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρώμα ἔφαγον, 
Δ / / “καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόµα' ἔπινον 

λ ω) / να λ 

γὰρ ἐκ πνευµατικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ πέτρα δὲ 
ης α α 2 
ἦν ὁ Χριστός" Ἰάλλ' οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὖὐδό- 

ς ω / ο) 

κησεν ὁ θεός' κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμω. "ταῦτα 
Ν / ο νοκ 5 Ἑ τος 

δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυ- 
Δ ο) ο 

μητὰς κακών, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. ᾿ μηδὲ εἶδω- 
α / / 

λολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν ὥσπερ γέγραπται’ 
. / ς Δ [ον κ . Δ . / 

Εικάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν 
/ . α 

παίζειν. μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρ- 
λ ”/ [ο] ς / .” ” / 

νευσαν καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες. 
φ / 3 [ω 

ὑμηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν κύριον, καθώς τινες αὐτῶν 
. Α 1 ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τών ὄφεων ἀπώλλυντο. ᾽ μηδὲ 
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γογγύζετε, καθάπερ τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἁπώ- 
λοντο ὑπὸ τοῦ ὁλοθρευτοῦ. "ταῦτα δὲ τυπικὠς συνέ- 
βαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς 
τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν. "ὥστε ὁ δοκών 

ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέση. "πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ 

εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος' πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ 

ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει 

σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι 
ὑπενεγκεῖν. διόπερ, ἀγαπητοί µου, φεύγετε ἀπὸ τῆς 

εἰδωλολατρείας. 
Ὡς φρονίμοις λέγω" κρίνατε ὑμεῖς ὃ φηµι. τὸ 

ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλοηγοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ 
αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστίν; τὸν ἄρτον ὃν κλώμεν, οὐχὶ 

κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστίν; ὅτι εἷς 
ἄρτος, ἓν σώμα οἱ πολλοί ἐσμεν' οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ 
ἑνὸς ἄρτου µετέχοµεν. "Βλέπετε τὸν ᾿Ισραὴλ κατὰ 
σάρκα οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσι- 

αστηρίου εἰσίν; "τί οὖν φημί; ὅτι εἰδωλόθυτόν τί 
ἐστιν; ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν; ' ἀλλ ὅτι ἃ θύουσιν τὰ 

ἔθνη, δαιµονίοις καὶ οὐ θεῷ θύουσιν οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς 

κοινωνοὺς τῶν δαιµονίων γίνεσθαι. οὐ δύνασθε ποτή- 
ριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιµονίων' οὐ δύνασθε 
τραπέζης κυρίου µετέχειν καὶ τραπέζης δαιµονίων. "ἢ 

παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσ- 

μέν; 
ἉΤ]άντα ἔξεστι, ἀλλ) οὐ πάντα συμφέρει πάντα 

ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. ' μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ 
ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου. "πᾶν τὸ ἐν µακέλλῳ πω- 

λούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν' 
Ἀτοῦ κυρίου γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. ᾿ εἴ τις 

καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ 
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/ ς ” Σ ’ Ν ὧ / αλ Ν 

παρατιθέµενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν 
/ 28 }ὓλ / ς 3/ : ο) ς / / 

συνείδησιν. ”; ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπη' Τοῦτο ἱερόθυτόν 
. » η 

ἐστιν, µη ἐσθίετε δι ἐκεῖνον τὸν μµηνύσαντα καὶ τὴν 
/ λ / 3 Ἂν λ α . Δ 

συνείδησιν. ” συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ 
[ο / ιά / Δ ς ς 

τὴν τοῦ ἑτέρου. ὑνατί γὰρ ἡ ἐλευθερία µου κρίνεται ὑπὸ 
4 30.2 Ν / / 

ἄλλης συνειδήσεως; ᾿ εἰ ἐγὼ χάριτι µετέχω, τί βλασφη- 
α ϱ λ . Αα 5 

μοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστώ; ᾿εἴτε οὖν ἐσθιετε εἴτε 
ο) / ώ / [ωὰ ” 

πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε. 
’ ο / / - 

"άπρόσκοποι καὶ ]ουδαίοις γίνεσθε καὶ Ἑλλησιν καὶ τῇ 
ο) α λ 3 ΔΝ 7 - 

ἐκκλησία τοῦ θεοῦ, ' καθώς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, 
α Αα ’ Σ λ Αα α 

μὴ ζητὠν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλών, 
5 Λ 1 / » 
ἵνα σωθώσικ. 1 ᾿µιµηταί µου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ 

Χριστοῦ. 
1) - Ν [4 - ” / / Ν 

Ἠπαινώῶ δὲ ὑμᾶς, ὅτι πάντα µου µέμνησθε καὶ 
Ν / κ λς λ / / 9/ 

καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὼς παραδόσεις κατέχετε. "θέλω 
Δ 4 [ο 1 / “/ ων 3” λ ς Δ ζ / 

δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός 
. Δ λ ς 1 / λ λ Αα 

ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ 
- α « / απο κ / λ 
Χριστοῦ ὁ θεός. 'πᾶς ἀνὴρ προσευχόµενος ἢ προφη- 

Αα λ 

τεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν 
- 5 [ωἳ Ν / λ / 

αὐτοῦ. πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχοµένη ἢ προφητεύουσα 

ἴ λυ ὴ κεφαλῆ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἀκατακαλύπτω τῇ ῇ χ ὴ ὴ 
- ν λ .. Ἀ 3 / 3 . 

αὐτῆς ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένη. "εἰ γὰρ 
/ / . εἰ λ . λ 

οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω᾿ εἰ δὲ αἰσχρὸν 
ε η . / 

γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ἕξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω. 
πτ 2 Ἆ λ Ν . 1 / / θ Ν 

ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσύθαι τὴν κεφα- 
’ α ζ 

λήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων' ἡ γυνὴ δὲ δόξα 
” ἳ 3” 8 . / .] ” λ .] / 3 ω 

ἀνδρός ἐστιν. "οὐ γάρ ἐστιν ανὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ 
λ 3 3 α. ῷ λ λ 3 3 / θ 3 «Ν ὃ κ) λ γυνὴ ἐξ ἀνδρός' "καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν 

[ον - 

γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα. διὰ τοῦτο ὀφείλει 
4 Ν / ”/ ε) λ α Α ὃ Ν λ ε) ΄ 

ᾗ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὼ τοὺς ἀγγέ- 
Ν Ν δν λ 

λου.. πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς 
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ν ον 1ο λ « . Ἄ γυναικὸς ἐν κυρίῳ' '"ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, 
“/ λα δ ” 3 δ ν α , . λ 

οὕτως καὶ ὁ αἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα 
. ω ς α 3 ων / / 

ἐκ τοῦ θεοῦ. "ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε' πρέπον ἐστὶ 
- 3 / α α 

γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι; οὐδὲ 
[4 ’ . ἳ ΄ « [ο] 4“ α) Ν Δ α] ο) 

ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾶ, 
. / αι κέ4 κ Ἱς ΑΡ. 3, δόξ ὦν οἱ 3 ΕΦ 
ατιµία αὐτῷ ἐστίν, ᾽' γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστίν; 
“ ε / 3 / /; α΄ 14 σ9ς/ 
ὅτι ἡ κόµη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῆ. εἰ δέ τις 

- / , ς - ’ . 

δοκεῖ Φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ 
3 [ά ” 

ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ. 
πῃ . δὲ / . ε) ” ϱ . ) Ν οῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ εἰς τὸ 
. . Ν .) ἡ Φ 2 18 .- 

κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε. "πρῶτον 
λ / α 

μὲν γὰρ συνερχοµένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσ- 
.] - ιά / - 

µατα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ µέρος τι πιστεύω. ᾽' δεῖ γὰρ 
Δ . εδ 5 

καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα οἱ δόκιµοι φανεροὶ γένων- 
κ. ἁ 9 / . 

ται ἐν ὑμῖν. " συνερχοµένων οὖν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ 
” λ - - η 

ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν' ""ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον 
α / ε) α - Φ..ὶ Δ α” ἃ δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ Φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς 

9 / 

δὲ µεθύει. "μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ 

πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ 
Ν 1 ς - 

καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω 
ς [οῦ 3 / . 3 ᾳ) 998) λ Ν /. 

ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. Ἐγω γὰρ παρέλαβον 
- / ων / - ” - 

ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος 
. α 3 ῳ) ΔΝ ω δίδ 3/. η ο λ 

Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον "καὶ 
. / ” ΔΝ 9 ώ [ωὶ { / } ν 

εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν Τοῦτό μού ἐστιν τὸ 
ον) { α α α Δ . / 

σώμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν' τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ανάµνη- 

σιν. ""ὡᾠὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, 
α ζ ή . - 

λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ 
- - - Δ / 3 ᾿ 

ἐμῷ αἵματι' τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν 

ἐμὴν ἀνάμνησιν. "ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον 
- . ’ - / 

τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου 
ον οτ/ ΑΔ Φ . ; Ν 

καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἔλθη. Ωστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν 

1. 008, Ῥ 
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/ ε / Αα » / 
ἄρτον ἢ πίνη τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος 

. . - ) / ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου. ᾿'δοκι- 
/ ον πρη ε / Ν / " ω. 3 µαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου 
/ α Δ 

ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω᾽ "ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ 
/ α λ 

πίνων κρίµα ἑαυτώ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ 
. 80 Ν ο) ε) Ε γτον 5 - Ἅ σώμα. | διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὺ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωσ- 

. ιό { τοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. ' εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνοµεν, 
εν) ὃ Ν - / 

οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα" '"κρινόµενοι δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου παι- 

δευόµεθα, ὦ ) σὺν τῷ κὀσ θώ '"Ὥστε υόµεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθώµεν. στε, 
3 / / λ. [ο . 

ἀδελφοί µου, συνερχόµενοι εἰς τὸ Φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέ- 
94 [ο] } 3/ 2 / [ον ΔΝ . 

ει τις πεινα, εν οικὼ ἐσθιέτω, ινα μη εις χεσθε. 
/ ς 9) / 

Κρίµα συνέρχησθε. τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατά- 

ἕομαι. 
α ο 1 . 

12 'Περὶ δὲ τῶν πνευματικών, ἀδελφοί, οὐ θέλω 
ον ὖρ 2 - ϱ 3) 4 4“ »/ 3 Ν ν.μ 
ὑμᾶς ἀγνοεῖν. ᾿οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὸ εἴδωλα 

Ν ./ ς Ἀ ./ θ . / δδ Δ / τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι. ιὸ γνωρίζω 
α / ᾧ .. α : Ἱ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύµατι θεοῦ λαλών λέγει" ᾿Ανάθεμα 

[ω] / ” /΄ .] ο 3 

Ἰησοῦς' καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριος ᾿]ησοῦς, εὖ 
Ν / ς / Αι ο β μὴ ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. διαιρέσεις δὲ χαρισµάτων εἰσίν, 

ν ο) α αἱ εί λ τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα' "καὶ διαιρέσεις διακονιών εἰσίν, καὶ 
ς εν) ζ 

ὁ αὐτὸς κύριος" "καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ 
3 λ θ λ Εξ η9 α ἃ / 1 ω) ΜἙΜ / δὲ 

αὐτὸς θεὸς ὁ ἐνεργών τὰ πάντα ἐν πᾶσι. κάστῳ δὲ 
ς ο 4 / δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον. 

9 λ Ν Δ α / / δῷᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, 
./ λ / ’ Ἂν Ν . λν [ω) 9οε {β 

ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, ᾿ἑτέρῳ 
/ ε) Αα .) ” / »/ λ / . / πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύµατι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμά- 

2 πα Φον / 10 Ντ / / 
των ἐν τῷ ἑνὶ πνεύµατι, ' ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάµεων, 

/ 

ἄλλω δὲ προφητεία, ἄλλω δὲ διακρίσεις πνευμάτων, 
ο / ὃν ο ο λλ, δν ε / π ον ἅςς 
ἑτέρω «γένη γλωσσών, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν 

[ολ [ο] Δ Δ Δ 9 ν Αα 
Ἀπάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, 

ο . / ς / κ / διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. 
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12 / λ λ ων 
Καθάπερ γὰρ τὸ σώμα ἕν ἐστιν καὶ µέλη πολλὰ 

”/ / δὲ Ν /. ν) / 4 Ἠγ ιά 1 έχει, παντα ὃὸε τᾶ µέλη τοῦ σώματος πολλα ὄντα ἕν ἐστιν 
αν 4 χι ς κ / 18 Ν ε] Γον , σώμα, οὕτως καὶ ὁ Ἀριστός. "καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύµατι 

4 Αα / . Δ [ο / [ο 

ημεῖς πάντες εἰς ἓν σώμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε ᾿Ιουδαῖοι 
”/ 4“ ”/ ο) / ὁϕ 

εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἓν 
Α α) / ” 

πνεῦμα ἐποτίσθημεν. "Καὶ γὰρ τὸ σώμα οὐκ ἔστιν ἓν 
/ ” 

µέλος αλλὰ πολλα. "ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Ότι οὐκ εἰμὶ 
/ . 3. ῳ ο ᾿ 

χείρ, ουκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ 
” . ο / 16 να. ” πώ Ἡν . ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. καὶ ἐὰν εἴπη τὸ οὖς, Ότι οὐκ 

ος ΑΝ ὼ / . »Σ. 7 ω] / ν . Δ α 

εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώµατος' οὐ παρὰ τοῦτο 
. ” ε ο) / α. πα λ α . οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος. εἰ ὅλον τὸ σώμα ὀφθαλ- 
/ 8 {3 δα, »Σ 4 ) / ο. Ἐ 4 158 Δ 

µός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις; "νυνὶ 
Δι. 6 Δ ”/ Ν / Δ ο . Αα .) Αα / δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ µέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι 

Ν α) /. 19 1 Δ 3 Ν / ΔΑ /. ο) Ν 

καθὼς ἠθέλησεν. ᾖ' εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν µέλος, ποῦ τὸ 

σώμα; "νῦν δὲ πολλὰ μὲν µέλη, ἓν δὲ σώμα. ᾿Ιοὐ 
ή ΔΝ { .] ΔΝ ” ” ο 2. Σ΄ / ) δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Ἀρείαν σου οὐκ 

”/ ο / { λ α δα... Σ΄ / ς . . ”/ ώ 

ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν᾿ Ἀρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω 
ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα µέλη τοῦ σώματος 

[4 3 α αν α 

ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν, "καὶ ἃ δοκοῦμεν 
α Δ 

ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέ- 
/ ς ο 

ραν περιτίθεµεν, καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην 
η κ Ν ” / ιό ο) 

περισσοτέραν ἔχει' τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν 
/ α α 

ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σώμα, τῷ ὑστερουμένω 
΄ ον 

περισσοτέραν δοὺς τιμήν, "να μὴ ἡ σχίσμα ἐν τῷ 
. δ 7 .. Ν . Ν ζ Δ ” / - ! 

σωµατι, ἄλλα τὸ αὐτο ὑπερ ἄλλήλων μεριμνώσιν τα 
. Δ , 

µέλη. "καὶ εἴτε πάσχει ἓν µέλος, συνπάσχει πάντα τὰ 

µέλη! εἴτε δοξάζεται µέλος, συνχαίρει πάντα τὰ µέλη. 
” ’ [ο] ” / / 

"Ἱὑμεῖς δέ ἐστε σώμα Χριστοῦ, καὶ µέλη ἐκ µέρους. 
Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρώτον 
ε) ΄ ’ / / / ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, 
” / ᾿ / 
ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμ- 

Β2 
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/ / ο) ὦ 

ψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσών. "' μὴ πάντες ἀπόστο- 
λοι; μὴ πά Ἴται; μὴ πάἀ διδάσκαλοι; μὴ οι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ 
πάντες δυνάµεις; μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμά- 

/ ο) λ / 

των; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερ- 
/ ῤ 81 . αν λ / Ν / 

µηνεύουσιν; ηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τα μείζονα. 
λ δα 1 Καὶ ἔτικαθ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυµι. 19 ᾿ ἐὼν 

α / ἄν . / [οὰ Ν - . /. 

ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλώ καὶ τών ἀγγέλων, 
ᾧ / κν ἃ / Ν . ο. παν / 

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχών ἢ κύμβαλον 

ἀλαλάζον. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδώ τὰ µυσ- 
ο) [ο ΔΝ [ω) 

τήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνώσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν 
Ν / . τὴν πίστιν ὥστε ὄρη µεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, 

ΔΝ 

οὐθέν εἰμι. "καὶ ἐὰν ψωμµίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά µου, 
ο) Χ - / / 

καὶ ἐὼν παραδῶ τὸ σώμά µου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην 
λ κ. ον ἓ α 4ς οἱ α 

δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. ' Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, 
/ ς 3 . ρν -Ἐ 3 

χρηστεύεται ἡ ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ ἡ ἀγάπη, οὐ περπερεύε- 
α α . - λ Αα 

ται, οὐ φυσιοῦται, ᾿οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, 
5 , » / Ν / ον / ιν 

οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακὀν, ᾿οὐ χαίρει ἐπὶ 
 ἀδικί [ρει δὲ τῇ ἀληθεία' Ἱπά : τῇ ἀδικία, συνχαἰρει τῇ ἀληθείᾳα' "πάντα στέγει, 

/ ς 

πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένε. "ἡ 
. α 

ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει' εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργη- 
θήσονται' εἴτε γλώσσαι, παύσονται' εἴτε γνώσις, καταρ- 

γηθήσεται. ᾿ἐκ µέρους γὰρ γινώσκοµεν καὶ ἐκ µέρους 
/ . 106 Α΄ ΛΑ Δ /. λ ὦ / 

προφητεύομεν΄ ' ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ µέρους 
/ / / / / 

καταργηθήσεται. ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, 
{ / / 

ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος' ὅτε γέγονα 
3 α / 

ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. '"Βλέπομεν γὰρ ἄρτι 
3 / δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσ- 

/ / ωπον᾽ ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι 
Ν ᾧ Ὁ / 18 ν ν / / . / 

καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. "νυνὶ δὲ µένει πίστις, ἐλπίς, 
/ ο) / 

ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη. 
14 1 / ν ος τρ α δὸ Ν 

Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τα πνευµατι- 
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” . ο / ” 

κά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. "ὁ γὰρ λαλών γλώσ- 
. / α . ” 

σῃ, οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ' οὐδεὶς γὰρ 
/ / λ - 

ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια Ἰὁ δὲ προφη- 
/ 3 / αν. Δ Ν / Ν 

τεύων, ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ 
/ δε α / α 

παραμυθίαν. "ὁ λαλών γλώσση ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ' ὁ δὲ 
/ α 

προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. "θέλω δὲ πάντας 

ὑμᾶς λαλεῖν γλὠσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε’ 
ο, ας / Ἀ ς . / 

µείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ 
ΔΝ ’ ” ζ 1 / α) . / 6 ” 

μὴ διερμηνεύη, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβη. ᾖὈνῦν 
ΔΝ ./. Ν ς . Α 

δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλών, τί 
ον ’ Ν Ν ζ [ον 

ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ 
. / Ἀ 3 / η α τη Ν ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχΏ; " Όμως τὰ 
ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν δια- 

Δ [ο / κ - . { 

στολὴν τοῖς φΦθόγγοις μὴ δῶ, πὠς γνωσθήσεται τὸ 
1 / Ἀ Δ θ { "6 Δ λ 3 ”/ 

αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόµενον; "καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον 
λ αι / φωνὴν σάλπιγξ δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον; 

σι κια ” Δ Αα / ΣΑ λ / / 
οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον 
δώτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον ; ἔσεσθε γὰρ εἰς 
./ Αα 1ο ο . / / . ωςὶ 
αέρα λαλοῦντες. "'Τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνών εἰσὶν 
3 / Ν σολ ”/ ει. 11 σν 3 Ν σος α ᾽ ἐν κόσµῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον' "ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν 

/ Α ω ” ” ο) / ο. 6 

δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ 
νο ᾱ..ς / 1ο ϱ Ν αν 

λαλών ἐν ἐμοὶ βάρβαρος. "οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλω- 
/ / Ν Αα 

ταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας 
» ΄ / 18 κ τα - / 

ζητεῖτε ἴνα περισσεύητε. 'Διὸ ὁ λαλών γλώσση προσ- 
’ 

ευχέσθω ἵνα διερμηνεύη. "ἐὰν γὰρ προσεύχωµαι 
” / { ” 

γλώσση, τὸ πνεῦμά µου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς µου 
ἄκαρπός ἐστιν. τί οὖν ἐστίν; προσεύξοµαι τῷ πνεύ- 

ματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοῖ' ψαλώ τῷ πνεύματι, 
Α Ν Ν ο .. 163 κι . - / ς 

ψαλώῶ δὲ καὶ τῷ νοῖ. "ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῆς πνεύµατι, ὁ 
. α Δ ο) ” α λ . 

αναπληρώὠν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ ἁμὴν ἐπὶ 
Αν ια . λα ο / λά . ἶδ πας λ 

τῇ σῇ εὐχαριστία; ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν' ''σὺ μὲν 
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Δ Αα . Αα 3  οθια Πο 2 ) α 

γὰρ καλώς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. 
18 . α α θ Αα / ε Α ω / 

εὐχαριστῶ τῷ θΟεῷῶ, πάντων υμῶν μᾶλλον γλὠσσῃ 
- . / / { α .. 

λαλώ΄ ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίαᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοῖ 
Αα [ο Ν 3/. / Ἆ / 

µου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ µυρίους 
. λ / ! . λόγους ἐν γλώσση. "Αδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς 

/ . Ν ῳ / { [ο] δὲ Δ / 

φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακία νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι 
/ 91 ὸ ο / / α » ε / 

γίνεσθε. "ἐν τῷ νόµμῳ γέγραπται ὅτι Ἑν ἑτερογλώσ- 
λα ο. /’ « / Αα ο / Δ 

σοις καὶ ἐν χεἰλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ 
το ο 3 / { / / ο ϱ/ ς 

οὐδ' οὕτως εἰσακούσονταί µου, λέγει κύριο. "ὥστε αἱ 
- ο) / ῴ 

γλώσσαι εἰς σημεῖὀν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ 
[ο » / ς λ / 7 [ον » / 5 ΔΝ 

τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ 
σ / 98 2λ 5 / : ὁὸ να 

τοῖς πιστεύουσιν. "ἐὰν οὖν συνέλθη ἡ ἐκκλησία ὅλη 
Ν ω / 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλώσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν 
δὲ ὸὃ - Ἀ ” 2 ο) “ / θ . φ4 }λ δὲ ὲ ἰδιώται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι µαίνεσθε; " ἐὰν δὲ 

ο / Γ] / / / αλ / 

πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, 
ς ς 

ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, "τὰ 
α λ / 

κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ φίνεται, καὶ οὕτως 
/{ / Αα . 

πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων 
ζ [ο ] / 

ὅτι ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστίν. 
. / / Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος 

λ / μ / ὼ / α 

ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλώσσαν 
/ / / 

ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. 
Φ] 3 / α Δ / οἳ Ἀ - Αα 

εἴτε γλώὠσση τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, 
αν παν / ν φ δ / ΘΑ Ν ν 3 καὶ ἀνὰ µέρος, καὶ εἷς διερµηνευέτω' "ἐὰν δὲ μὴ ἢ 

/ / . 2 ο ως . Ν / 
διερµηνευτής, συγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ' ἑαυτῷ δὲ λαλείτω 

ταν 29 [ον ο καὶ τῷ θεῷ. ” προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ 
οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν' ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ 

θ / ς ο / 8 δή θ λ λα 

καθηµένῳ, ὁ πρὠτος σιγάτω. ύνασθε γὰρ καθ ἕνα 
/ / / / 

πάντες προφητεύει», ἵνα πάντες µανθάνωσιν, καὶ πάντες 
λ λ / ο 

παρακαλώνται. ''καὶ πνεύματα προφητών προφήταις 
ε / μροι 8 δα . / ς / . Ν 
ὑποτάσσεται' ᾿᾿οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεός, ἀλλὰ 
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) / ε . / - ” / [ω) ε / 84 ιά 

εἰρήνης. Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, ᾽'"αἱ 
[ον [α) / 

γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν οὐ γὰρ ἐπι- 
/ . ο) α . αι / Ν 

τρέπεται αυὐταῖς λαλεῖν, αλλα ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς 
ε / 436 } / ν 

καὶ ὁ νόμος λέγει. "εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ 
/ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν' αἰσχρὸν γάρ ἐστιν 

γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησία. 'Ἡ ἀφ ὑμῶν ὁ λόγος 
ο) ”. ὅσα θ ὦ Ἀ ι) { - / ’ 57 

τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν; ἢ εἰς ὑμᾶς µόνους κατήντησεν; ᾽εἴ 
” / να Λ 

τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω 
ελ / 5. ο “ / ε) Δ ” κ πο / ) [ο 

ἃ γράφω ὑμῖν, ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή! εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, 
3 Αα “” ια) . 

ἀγνοεῖτω. "ὥστε, ἀδελφοί µου, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, 
κ Α ν / / «μσ ο) 

καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις' “πάντα δὲ εὐὔσχη- 

µόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω. 
ς αν ” εἱ 

15 "Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ 
. /΄ ς ” εν ΝΔ / κ 4 Ν 8 / 

εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 
ος» ο ν / / / . / ος α . 
δι οὗ καὶ σώζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ 

ΔΝ ια] 

κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκὴ ἐπιστεύσατε. ᾿παρέδωκα 
Δ 5 α ᾿ / νὰ Ν /. [ον ιά Ν 

γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Ἀριστὸς 
ς μ Αα . « ω) 

ἀπέθανεν ὑπὲρ τών ἁμαρτιών ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς, 
/ / ω Αα Ν 

«καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρα τῇ τρίτῃ κατὰ 
ΔΝ 3 ο) / 

τὰς γραφάς, καὶ ὅτι ὤφθη Ἰηφᾷῷ, εἶτα τοῖς δώδεκα. 

Ρἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίἰοι ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ 
ο ὁ / ὧν οἱ πλείονες µένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν. 
τη Μ . / 5 » . / - ἔπειτα ὤφθη ᾿Ιακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀαποστόλοις πᾶσιν. 
83 Ν / ς Ν αν / η ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη 

3 / ον «ν / . οἱ ο ο, . η / ΑΔ 
κἀμοί. "ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς 

αι ” ΔΝ 6 Ν - ᾿ / / ) / . 

οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν 
ὼ / Αα ο. τῇ / Ν α αλ . Ν 4 

ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ' "χάριτι δὲ θεοῦ εἰμὶ ὅ εἰμι, καὶ η 
/ .) α { . 1 ΔΝ . Νο / } ὴ / 

χαρις αυτου Ἠ εἰς ἐμεου κενη ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον 
. Αα ώ 4 / ω) 

αὐτών πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ 

θεοῦ σὺν ἐμοί. εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κη- 
/ ν / ᾽ / - Ε) δὲ ὃς Ν 

ρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. ἑ δὲ Ἀριστὸς 
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/ / / 

κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρών ἐγήγερται, πὠς λέγουσιν ἐν 
ς αν λ / ο / Φ . 

ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρὠν οὐκ ἔστιν; "εἰ 
Ν . { α . / 3 Ν 

δὲ ἀνάστασις νεκρών οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται' 
Ταν Δ . 5 » / Δ ” ν / 

εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα 
ε Ν ς / ο ης. ε / Ν 
ἡμών, κενὴ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν εὑρισκόμεθα δὲ 

α - / / λ 

καὶ ψευδοµάρτυρες τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ 
Αα [ο / / / ελ » / 

τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν 
εν) ολ 

εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 'εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ 
Εν, λολ Ν η πλω λ Ν 
ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται' ''εἰ δὲ Χριστὸς 

. ς ζ ω] / 

οὐκ ἐγήγερται, µαταία ἢἡ πίστις ὑμῶν, ἔτι ἐστὲ ἐν 
α 4 - / 

ταῖς ἁμαρτίαις ὑμών, ᾿ἄρα καὶ οἱ κοιµηθέντε ἐν 
Αα 5) / 19 }ῥ . ο) α / ε) - 

Χριστῷ ἁπωώλοντο. "εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Ἀριστῷ 
. / ΔΝ / 3 / ἠλπικότες ἐσμὲν µόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων 
] / 90 Ν λ νο) ῃ α 2 Ν 
ἐσμέν. ” ἹΝυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ 

- / 91 ὁ λ λ 5 / / 
τών κεκοιµηµένων. ” ἐπειδὴ γὰρ δι ἀνθρώπου θάνατος, 

. . /{ 3 { - 1) 

καὶ δι ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρών. "ὥσπερ γὰρ ἐν 
- . Δ / ” ’ Δ ” 

τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ 
/ ο) 

Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται. "ἕκαστος δὲ ἐν τῷ 
/ / : 2 Δ / ς ο α 

ἰδίω τάγµατι ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ 
Αα . ο) 4 ὁ Δ / [ο 

ἐν τῇ παρουσία αὐτοῦ, ᾿ εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδοῖ 
μΝ / ω) ΔΝ / 

τὴν βασιλείαν τῷ θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήση 
- . Ν λ / ο πᾶσαν αρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. "δεῖ 
Δ πο. / ./ ο ζω] / λ ε) λ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρις οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς 

ς ΔΝ Ν / ευ] ω] / ” 

ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. "ἔσχατος ἐχθρὸς καταρηεῖται 
ς / 9τ / Ν εωΣ εαν Ν / ὁ θάνατος. "Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας 

3 ο 4 δὲ 9/ 4 11 / ς [ή δη 4 
αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπη ὅτι Ἱ]άντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι 
3 ΔΝ Α ς / . - Ν ’ . 986 ν 5 

ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα "Όταν δὲ ὑπο- 
- .) Α ΝΝ / / Ν . Δ ς ς / 

ταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται 
ων τς 2 ω Δ [κά ς / 

τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ θεὸς τὰ πάντα ἐν 
α 992 Ν / / ε / ο. λ 

πᾶσιν. ἨἘπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ 
. ο) / / 

τῶν νεκρών; εἰ ὃὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ 
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/ οσα ανα. δμ..) αν πο τα ) 
βΒαπτίζονται ὑπὲρ αὐτών; τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύοµεν 

ο ΄ ο 8ι θ) ε. ει ᾿ θ / κ. λ6 / 
πᾶσαν ὥραν; ' καθ’ ἡμέραν ἀποθνήσκω, γὴ τὴν ὑμετέραν 

Ἰχησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχω ἐν Χ ὢ Ἰησοῦ τῷ ' καύχησιν, , ἣν ἔχ Ἀριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίω 
να 80 ὁ ν θ 1 / 9 / / ἡμών. "εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν ᾿Εφέσῳ, τί 

” . . / 

µοι τὸ ὄφελος ; εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, Φάγωμεν καὶ 
” ζ ” 

πίωµεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν. μὴ πλανᾶσθε' 
/ ”/ τε / / ϐ4 2 / 

Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί. ἐκνήψατε 
/ ας τὰ » 

δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε' ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τινὲς 
λ λ ς - 5 -- 

ἔχουσιν' πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλώ. Αλλὰ ἐρεῖ τις' 
» νι « ,, / λ / 

Πώς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώµατι ἔρχονται; 
86 3 Ν ἃ / . » Σλ  Ἡ , ἄφρων, σὺ ὃ σπείρεις, οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ' 

Αψεαὶ . Αα 

Ἱκαὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σώμα τὸ γενησόµενον σπείρεις, 
εν) Ν Δ / ” η 

ἀλλὰ γυμνὸν κὀκκον, εἰτύχοι, σίτου ἤ τινος τῶν λοιπών' 
ς ν Αα α 

λὸ δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σώμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ 
” / [ω) ” 

ἑκάστῳ τών σπερµάτων ἴδιον σώμα. οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ 
οκ / . κ Ν ” , γ. 

αὐτὴ σάἀρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ 
Αα λ Δ ω) 

κτηνών, ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἐχθύων. “καὶ 
/ 

σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια' ἀλλὰ ἑτέρα 
Α λ 4 α) 

μὲν ἡ τών ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τών ἐπιγείων. 
{ νά 

ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη 
/ ιν / . . Ν Ν 1 / / ) / 

δόξα ἀστέρων' ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξη. 
/ ς ω Αα Σρὔτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρὠν. σπείρεται ἐν 

ω) / Φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσία' ""σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, 
/ / ἐγείρεται ἐν δόξη᾽ σπείρεται ἐν ἀσθενεία, ἐγείρεται ἐν 
ή / Αα 

δυνάµει. ""σπείρεται σώμα ψυχικόν, ἐγείρται σώμα 
Αα ” Ν 

πνευματικὀν. εἰ ἔστιν σώμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευµα- 
/ ας κν / ς - 

τικὀν. "οὕτως καὶ γέγραπται ᾿Ἐγένετο ὁ πρώτος 
Ν Α : . Ν 

ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζώσαν, ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς 
- . Α ἡ 

πνεῦμα ζωοποιοῦν. ἀλλ) οὐ πρώὠτον τὸ πνευματικὸν 
. Δ κ / 4 λ 2 τς ν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευµατικον. ''ὁ πρώτος 

Α .. / κ , 1 

ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός' ὁ δεύτερο ἄνθρωπος ἐξ 
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- .-. ; ο ΔΝ .. 

οὐρανοῦ. "οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ 
9 ς α ιά / Ν 

οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουρᾶνιοι' καὶ 
λ / ο .. ο] / καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, Φορέσωμεν 

Ν λ ». να / 50 α / 
καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. Τοῦτο δέ Φημι, 

λ / / ο ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ κληρο- 
ο . / 

νομῆσαι οὐ δύναται, οὐδὲ ἡ φΦθορὸὰ τὴν ἀφθαρσίαν 
[ο 512 Δ / ερ / . / ια 

κληρονομεῖ. "ἰδοὺ µυστήριον ὑμῖν λέγω' πᾶντες ου 
/ .] / 

κοιµηθησόµεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα, "ἐν ἀτόμῳ, 
ῴ ε Αα 3 Α ) ο .) / / . / 

ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σαλπιγηι σαλπίσει 

γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι καὶ ἡμεῖς 
[ο Δ . 

ἀλλαγησόμεθα. 3 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι 
. { Δ Ἀ λ ο) ε] / . / 

ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. 
δ4 α / 9 ὕταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ 

Ν ω] λ { 
τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ 

/ ς / 3 / ς / . - 
λόγος ὁ γεγραμµένος' ἹΚατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκον. 

/ ο ο / λ / 

Τ]οῦ σου θάνατε τὸ νῖκος; ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρου; 
Αα / [4 ζ / ς 

56Ρὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις 
α ς / ς / 5η ο ο. θ - / . δ ὃν 

τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος. Ὁ τῷ δὲ θεῷ χάρις τῷ διδοντι 
α Ν ο Δ ο) ς - . ο Αα 

ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
/ / α Αα 3 

ὙΩστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἄμετα- 
Α / 

κίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ κυρίου πάντοτε, 
ν “ ς / Αα λ ϕ, 

εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμών οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν κυρίω. 
16 1Π Ν δὲ α / ο . Ν ο μ / ερὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἀγίους, ὥσπερ 

/ - Ε / α / / να ας . 
διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ υμεῖς 

λ ς Αα .] 

ποιήσατε. "κατὰ µίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ 
ιά [ο] ΤΙ. ΑΛ α Ἀ ντ} - ιά νι 

ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὃ τι ἂν εὐοδώται, ἵνα μὴ ὅταν 
9) / ῃ / 8/ Ν / Ἀ 
ἔλθω τότε λογίαι γίνωνται. ὅταν δὲ παραγένωµαι, οὓς 
τ ΑΝ / . - ’ / . 

ἐὰν δοκιµάσητε, δι ἐπιστολῶν τούτους πέµψω ἄπενεγ- 
ο) Ἆν / ε . ες ἄν Νοκ ον 

κεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ' "ἐὰν δὲ ᾖ ἄξιον 
Αα / 

τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. ᾿ἐλεύσομαι 
Αα / / 

δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω' Μακεδονίαν 
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- Ν ωὴ 3 

γὰρ διέρχοµαι, πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενώ ἢ καὶ 
ς ” /{ Ν / 

παραχειµάσω, ἵνα ὑμεῖς µε προπέµψητε οὗ ἐὰν πορεύω- 
π .) /. Δ ς ω] ” εν] ὸ ἰὃ νε. σ}. / 

μαι. ᾿οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν' ἐλπίζω 
ο) ς ω) Δ ς 

γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος 
2 / 82 α αν ο 9 / 9 . ... 
ἐπιτρέψη. ᾿ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἠφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς 

/ / λ / 3 

θύρα γάρ µοι ἀνέωγεν µεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντι- 

κείµενοι πολλοί. "'Εὰν δὲ ἔλθη Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα 
{ Γι ΔΝ 

ἀφόβως «γένηται πρὸς ὑμᾶς' τὸ γὰρ ἔργον κυρίου 
3 / ς “ἳ. ω π Ύ 5 ον . / 
ἐργάζεται ὡς κἀγώ' μή τι οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσχ. 

ή ΔΝ .) Δ ] . / 4 »’ / . 

προπέµψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός µε 
ο. 4 Ν 2 Α 

ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν αδελφών. "Περὶ δὲ 
ο) Αα ” 

᾽Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα 
[ο . Αα . 9 

ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφών᾽ καὶ πάντως οὐκ ἣν 
/. α΄ ο) ”/ ε) / κ νο . / θέληµα ἵνα νῦν ἔλθη, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήση. 

- / Α . 

19ΤΓρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦ- 

σθε. "πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπη γινέσθω. "Παρακαλώ δὲ 
ς Α . / ω 

ὑμᾶς, ἀδελφοί' οἴδατε τὴν οἰκίαν Ἀτεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν 
. λ Ἀ . πλ . ο) 

απαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις 
. 1 / ” 

η 

ἔταξαν ἑαυτούς' ἴνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς 
τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιώντι. 

Δ - - 

ἹΚαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσία Ἄτεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου 
τς .. ” “ Δ ς / ς / Φ' 1 / 

καὶ ᾿Αχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλή- 
ρωσαν' '"ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμών. 

ον Αα 
ἐπυγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτου..  Ασπάζονται ὑμᾶς 

ε 1 / Αα . / ια) / { Αα 3 / 

αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ασίας. ασπάζονται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ 
λ α 1 ω 

πολλὰ ᾿Ακύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκ- 
κλησία. "' ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπά- 

᾽ / 3 / οι ρ οι« . ν α 
σασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. Ο ασπασμὸς τῆ 
. . α / ψ” . ’ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. "εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον, ἤτω ανᾶ- 

- . - «Φαν . 

θεμα. μαρὰν ἀθά. Ξἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μεθ ὑμῶν. 
εδ - . Αα α 

ἡᾗ ἀγάπη µου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Ἀριστῷ Τησοῦ. 



ος μεν Πλ .. νο 0 ον. ν η. 

. - ες - Π 4 ἳ ' ι 

κε ει Ταλα Σ αν ΙΦ μα αι ομης η ᾗ . υ., 
. . κ. νι - 

ι Ἱ Ὀ 4 νν ες Ἱ - 

ι το η ο- ον 



ποστς, 

ΟΗΑΕΡΤΕΕ 1. 

1δ. ἐβαπτίσθητε ὮῬο ΝΑΒΟ απᾶ Ὑπ]ραίο. Ἐοο. ἐβάπτισα ΡΕΕᾶΑ 
Άπᾶ Ῥεβηίίο,. Αἱ8ο Τοτα]Παη. 

40. τοῦ κόσμον. ΔΑΡΟΡ. Ἐεο, α4ᾷβ τούτου νηίἩ ΕΕ Υείπβ Τιαῦ. 
Τα]ᾳ. ῬοβΒϊίο, απᾶ Τετα]Παη. 

28. ἔθνεσιν. Ῥο ΝΑΒΡΕΕΑ γείαβ Τιαί. Ὑπ]ρ. Τ1ο τθο. Ἕλλησι 
Ἠ88 {Πο αΡΡρεΒτ8ΠΟΘ οἳ Ῥοΐπρ α Ἰ8ΐος οογτθοβίοη {ο ἃστθο ΙΏ ου. 
92, 94. 

486. [καὶ] τὰ μὴ ὄντα. Βο τθο., ψίἈ ΒΕ πας. απᾶ Ῥοεβίίο. 
ΝΑΟΡΕ« Ὑείαβ Τι8ΐ, οπ6 καί, ΨΙοὮ 15 Ὀταοκοίθά Ὁγ Ὑγεβίοοίέ απᾶ 
Ἠοτί, 

σΠ. 1. 1--9. ΒΔΙὉΤΑΤΙΟΝ ΑΝΡ ΙΝΤΗΟΡΌΟΤΙΟΝ, 

1. Ταὔῦλος. Ίο βπᾶ {Πῖβ παπηθ Πτεῖῦ ρἵτεη {οΐμο Αροβί]ε ἵπ Αοΐς κ], 
9, ἨΙβ τοι] παπθ γ85 βαπ]. Ῥαῦ 16 ταβ απβπα] Γοχ Ζ6ύ5 {ο Ἠ8γθ ἃ ΒΠΙΘ 
οἳ απηϊ]αχ βουπᾶ {ο Παῖχ ο/η Το πδθ 1π ο ἀθπ{Ι]6 ψγοτ]ᾶ, 88 188οπ 
{οΥ Ζοβ6ΡΗ, Ἰοῦστος (Ρετ!αρβ) {οχ ᾿Τησοῦς (60ο1. ἵν. 11), απά (λε Ἰῆκο, 
Βοππθ Ἠαγο βαρμοβίαᾶ {μαί Βέ Ῥαπ] {οο] {μθ παππθ ἵῃπ Ἠοποιαχ οἳ Βετσίτβ 
Ῥαπ]πΒ, πο 15 πηθπ{]οπθᾶ 1π {πο Β4ΠΠθΘ οἸαρίοτ ἵπ νη]ο]ι ο οπαπσε οἳ 
ΏΒΙΩΘ 18 χθοοχᾶθᾶ. ΤΗΙΒ ἶ5 ἨατᾶΙγ Ῥτούαβ]θ; ἔποαρη 16 ἵδ Ῥτοῦαδ]ε 
Όλαῦ {πο ΠΒΙΠΘ ΤΗΒΥ ἨβΥο αὖ ἐ]λαί ὥπηπρ βασρεβίεᾶ 118ε]ί {ο {ο Αροβί]α 
45 βι]ίαΡ]θ (1) ἔτοπα 165 βἰτπϊ]ατίζγ οἳ βοιπᾶ {ο Βαπ], απᾶ (9) α5 {α]πς 
Ιπ νηζ Ἠῖβ ἆθερ Ἠππ]ζγ. Ἠθ παβ νοπὲ {ο ΒίγΙ6 Ἠπηβε]{ ἐῑιο ]εαβῦ 
οἳ ἴῆιο ΑΡΟΒΙΙ6Β, απᾶ ραιζζιβ τπθαΏΒ 11ο. 

κλητός. ΟΕ, Βοπι. 1. 1, 6, Τ απᾶ οβροεοῖα]]γ νΠΠ. 98 κατὰ πρόθεσιω 
κλητοῖ.. ΤἩηο οπ]γ οἴπατ Ῥ8βρ8ρες ἵπ ἹγμῖοἩ {ης νγοτᾶ οσοι αγπθ 1π 
{Π18 οπαρίοτ, Μαί. κκ. 16, απᾶ ὅπᾶο 1. 1Τὲ 15 πβθᾷ οἳ ΑΠΥ οβ]ορ οἳ 
ολαταοίοχ πἨΙοὮ 18 οἳ Ώϊνίπο αρροϊπίπεη{, Ῥο {9 αββεπιὈ]γ οἳ ἀοᾶ”5 
ῬεοΡΙθ 18 οα]]οᾶ α κλητὴ ἁγία (Ἠχοά. χα, 16 ο.) αξ Πανίηµ Ὀθεη οα]]εὰ 
{ορεί]μεχ Ὦν Ἠίδ αρροϊηίπιθηὔ, ΟΕ, κλῆσις, 1. 26, υ. 20. ὅρα πώς εὐθέως 
ἐκ προοιµίων τὸν τῦφον κατέβαλε, καὶ χαμαὶ ἔῤῥιψε πᾶσαν αὐτῶν τὴν 
οἴησιω, κλητὸν ἑαυτὸν εἰπων. οὐ γὰρ αὐτὸς εὗρον, φησίν, ὅπερ ἔμαθον, 
οὐδὲ οἰκείᾳ κατέλαβον σοφίᾳ, ἀλλὰ διώκων καὶ πορθῶν τὴν ἐκκλησίαν, 
ἐκλήθην. ΟΠχγβοδίοπη, 



80 1 σοςΙΝΙΗΙΑΝΡ. Π.]--- 

ἀπόστολος. ΤΠϊ5 ποτᾶ ἀῑΙθτβ ἔΓοιη 4γγελος οΏΙΘΒΥ 1π {πο {αοῦ ια 
{πο ]αΐΐεν Ίιας αρεοῖα] τ6ῖετεηςθ {ο πο ππθββ8ςθ, ἴμο ΓΟΤΠΙ6Υ {ο {πο ΤηθΒ- 
βθηΏσεγ. ἄγγελος ἀεποῖθβ οπθ πΏο Ἠ85 8 ΊΊθβξαΡο {ο ἀε]ϊπετ; ἀπόστολος 
15 αβοᾷ οἱ οΏ6 πΠΏο 15 σοπιπιἰφδἰοπεᾶ {ο ἄε]ῖτει πο πἹθββαᾶσθ, πηΙζΏ 5οΠ18 
ΥΘΙΘΓΘΏΟΘ ἴο ἴἨΠθ Ῥ6ΙΒοΟΠ ΟΥ Ῥ6ΙΒΟΠ6 /γοπι Ποπ {πθ πηθββ8ρε 15 βοηῦ. 
Έτοπι πο Ἠθαίπαη β6Π5Θ οἳ οπθ οοπηπηϊςδιοπθᾶ ὮΥ τηΒΠ, ππθ Ώ885 ΟΠ 1π 
ἴπο Ν. Τ. {ο οπς οοπιπηββῖοπεᾶ οἵ ἀε]Ιεραίεᾶ Ὦγ ἄἀοᾶ. Ῥεε ΒΙβΠορ 
ΤησΏ{{οοῦΏ ποῖς, Ἠρ. ἰο ἄαἰαίίαπ8, Ῥ. 92. Α18ο άομη αγ. 18. 

διὰ θελήματος θεοῦ. Βύ Τατ] Ἰετο 45 αἰβεπ]ῃοτο αββοτίς Ἠ]β 
Ῥινϊίηπο οΟΠΙΤΠΙΒΡΙΟΠ. ΤΠϊ5 πας ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ ῬεσοβΊξεο α Ῥατίγ Ὠαᾶ 8ΤΙβ6Π 
νπ]οὮ πας ΙΠπο]ϊπεᾶ ἴο ἀἱδραίο 10. Νο τεΒᾶ ἵη πο Ἠρίβί]θ ἴο ἴπα 
ἀα]αβίαπς οἳ πο ΄18]56 Ὀγείητοη πΠΒΤΘΕ Ὀτοισηῦ 1Π) π]ποβο ἀοοΐϊτῖπθ 
Ἠθ γα5 «οπαρε]]εά {ο ψηΠείαπᾶ απᾶ ἴο αββετύ πο Ἠϊνίπο οπ]σίη οἳ Π5 
οστ; απά 1η πο 5εοοπᾶ ἘΡΙβί]ο ο ἴπο ΟοτΙπίΠΙαηΠΒ νο Βπᾶ ΤηΔΠΥ 
β]]πσίοης {ο έἼοβα Ψ]ιο τε]εοῖεά 15 απἰποτΙζγ, α5 1η οἩ. 11, 1, υ. 19, χ. 
9, τ, 10, απᾶ ἴπο π]ο]θ οἱ οπαρίετβ χὶ. απᾶ χ. ΤΠαγ πο ἄοπὺέ Ιαἷᾶ 
πηποἩ 9ἴχθες οἩ {πο Γαοῦ ἐμαί δὲ Ῥαπ] Ἠαᾶ πο τοοοϊνοᾶ ἐῑλο ομ]] οἱ 
ΟἨτῖρί 85 ἴπο Έπε]το Ἠθᾶ (566 ποίθς οη 6Ἠ. 1Χ.), απᾶ αἱδο οἳ {πο αῑξ- 
{ργοπί οοιηρ]εχίοη Ἠ]5 ἀοοΐίτίηθ, ἔποαρΏ ἵπ βαΏρίαηπςος ἴἩθ Β8ΠΠΘ, ηθ- 
οεββαγ1]γ Ῥοτ6, ἔτοπα {πο {αοῦ ἐ]ιαῦ 16 παδ ταβΙπ]γ αᾶάτερβεᾶ ῦο οπίϊ]ος 
Αηᾷ ποῦ {ο 16νβ. Τί 15 ποτίἩγ οἳ τεπιατ]ς {παῦ ἵπ πο πο Ἠρίβί]ες {ο 
{πο ΤΠἩοβρβα]οπίαπς, ὙΨτιδίεη Ὀθίοτο {ο ΟΟΠΙΤΟΥΕΙΒΥ 81056, ὮηΟ 5ΠΟΠ 
οἰαπδα 15 {οαπᾶ, πη]]ο αξίζει ἴπο οοπηπιεποθπιεηί οἳ ἴῃο ἀἱραίε {πο 
νγοχᾶβ οΥ 8οΠ1θ εᾳπ]να]οπί {ο ἔποπα ἆτθ οΠΙΥ αὐβεπὸ {τοπ οπο Ἠρίδί]θ 
αἀάτεκεεᾶ {ο ε, ομΙτΟἩ. 

Σωσθένης ὁ ἀδελφός. Τμ{θτα]]γ, Όπθ Ὀτοίπετ. Ἠε γψαβ ΡτοβαβΙγ ποῦ 
{ιο ΒοβίΠοαπΘΒ πισηΙοηαᾶ 1π Αοὖς χσἰ. 11, πο π8β απ ορροπεη{ οἳ 
ἴλπο {α1ΜΠ, Ὀπῦ Βοπ16 οΠ6 πε]] ΊποπΏ ἴο ἴπο οἩΏπτο]πεβ 1π πο Αροβίο]ῖο 
Ἀδο. Ἐτβορίας, Ηἰςέ. Εοοῖ. τ. 19, ταεπ{ΙοΏΒ 8 τεροτύ ἴλπαῦ Ἡθ π88 9Π6 
οἳ {πο βετεπίγ. 

2. τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ. ἐκκλησία βἰβηΙῇ6Β 8ΒΏ αβδ5επιΡΙγ. Βύ 
Ῥα] αἀάβ ἴλο ποτᾶς “οἱ ἀοᾶ” 6ο βπε {παί 16 βΠοπ]ά Ὦο οπο ἵπ Ἠϊπι, 
«Έουτ ἴπαο ΟΠΆΤοΠΒ ΠαΊΠΘ ἶ5 ποῦ οηθ οἱ βεραταθίοη, Ὀαύ οἳ απ] απᾶ 
οοποοτᾷ. ΟΠτγβοΡβίοΠ.. 

ἡγιασμένοις. Τὔεγα]]γ, νο ἴπεπι παῦ Ίανε Ώθεπ 5αποθβεᾶ. ΤἩΗο 
ποτά Ίετο τεπᾶατεᾷ 5αποίίγή πιεΒΊΘ (1) ὕο οοπβεοτβίθ {ο {πε βεγνῖοθ 
οἳ ἴμο Ὠοαϊζψ, απᾶ Ώθπσθ (2) {ο ρατψ, ππακο Ἠο]Ιγψ. ΤΠ ποτᾷ Ίθτε 
ρατίακθβ οἱ Ῥοί]Π 66Π565. ΤἨΠοβθ νο Ἠανοθ Ῥεοοππθ ππ]θοᾶ ο ΟΠτῖρί ϱγ 
{α1{Ἡ Ώαγο ποῦ οπ]γ ῬΏ6επ ἄαάϊοαῦεᾶ {ο Ἠίπι, Ῥα{ Ὠανε Ώθει ππ8ᾷθ Ῥραχ- 
ἰα]κοτβ οἳ Ἠ]ς Ἰο]ίποςβ Ὦγ ἐμαῖτ ῬαγεοἱραΜίοσι 1η {πο Τη16 {Παῦ 15 ἵη Ἠ]πῃ, 
Ῥπῦ Απο Ῥ6ΙβοΠΒ εχθ ὮΥ ΠΟ ΠΙΘΑΠΒ 45 γεῦ περ Ίγοπι αοἰπα] 8ἶΠ, 88 
οἩαρίατβ Υ., υΙ., υΠ., αΙ. οοπο]αβίνεΙγ Ῥτουθ. Έπε Οπατος οἳ Ομτςί, 
αὐκ[ταοἰοᾶῖ απᾶ ηνία μ]γ, | 18 Α ἸΙπσάοτα πγΠθτθ πο ον1] 15; 1π {πο ο0Ἡ- 
οτείθ, απᾶ αοἴπα]]γ, 16 15 ἴπο ΟΠΊτοΏ οἳ Οοτίπίμ, Ῥοππο, ος Ἐπσ]απᾶ, 
ἰαϊπῦθᾶ ση ἠπωρατιγ. Απᾶ γεῦ, ]πεῦ 5 ἴπο πιιᾶᾷᾶεά Ὥλοπε 15 ρα]! 
{πο Ἠ]μοπθ απᾶ ποῦ πηιᾶ απᾶ ἴπο Ἠ]οπο, 5ο ἴλΠοτο το ποῦ ὕπο οΠΙτοῇΠες, 
ἴπο ΟΠατοἩ οἳ Οοτῖπ{Ἡ απᾶ {πο {88ο οἩατοἩ νηἑμίπ 16, Ραΐ οπθ νυἰίρ]θ 
Οτο, ἵπ υλ]ο] ἐπο Ιπγ]ςιρ]θ 1168 οοποεΒ]αᾶ. Ἀορετίβοῦπ, Οπ {πε 



1. 4.] ΝΟΤΑΗΡ. 31 
σογἰπί]ίαπ», Τιθοῦ. πα. Τ1θ «Ώβησο οἳ οοπβίταοξῖοη 1γοπα {πο αἰπρα]αχ 
{ο πο ρ]ατα] Ἠστο, {τοπῃ {ο 1άθι οἱ {πο ΟΠατοὮ 5 α οο]]εοίῖνο πΠο]ο {ο 
ἴλθ αρρτεραίο οἳ {χθ ΡΘΙΒΟΠΒ λΠαῦ οοπ1Ἱροβο 16, βΠοπ]ᾶ Ὄο ποίθᾶ. ΈΤ]Ι8 
οοπβίγιοίῖοη 18 ποῦ ἹΙΠΟΟΠΩΗΠΙΟΠ 1π ἄπτοεῖ, 5 πο Πγθ]ῖηθβς οἱ {πο 
ἄῑτοε]ς Ἰ8ηριαρο) (5εο Κὔμποι, ἄταπυπιαίκ ἄετ ἄτίεο]. 5ργ. 56ο. 9τ1, 
δ α) που]ᾶ Ἰομᾶ π8 {ο οχρθοί. 1, η Τιαομππβηη απᾶ Ττερα]]ες, 6 
Ῥ]8ος τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ Ώδίψεθι ἡγιασμένοις ἐν Χ. Ἱ. απᾶ κλητοῖς ἁγίοις 
{χο οοπβἰτασθίοἩ 15 Ώαγδῃοχ (απ παί ἵπ πο {οχῦ. 

κλητοῖς ἁγίοις. θε Ποίθ ΟΠ κλητός 8Ώονθ. Τ1ῆο Οοτιπ{ΠίαηΒ Ίετθ 
ἀδβιρπεᾶ Ὦγ ἀοἆ5 αρροϊππποη 6 Γοχ Ἠο]ποββ, ΤΠαί παβ {Πο Ῥάτροδθ 
οἳ Ἠίβ οβ]] (κλῆσις). ἁγίοις 4ῇοιβ {χοπα ἡγιασμένοις ἵπ 0Π15, (]ιαῦ ἔλθ 
Ἰαΐΐον εχρτοββίοη τθ[θγβ {ο ἴ]ο ραβῦ αοῦ οἳ 4945 πἹΘτοΥ ἵπ ο]εαηδίηρ 
Ῥθ]6υογς [γοπα βΙπ απᾶ Ἱπιρατάπρ Ἠο]ϊποββ {ο {Ἠθπι, {6 {ΟΥΠΙΘΣ {ο {Ἠε 
αλϊάϊπς οοπᾶάΙΙοπ {Πίο πΥΠΙοὮ ἐλαῖ αοἲ Ιπίτοᾶιασσᾶ {πεπῃ. 

σὺν πᾶσιν. ΤΗϊ56 15 αἀδεᾶ, οἰίπει (1) Ῥεσααβο ιο Ἐβρίβί]θ, νῖο] 
ἀεα]{ γη 8ο πιαΠΥ απᾶ 56] γγθιρΏίγ ἐταίμς, ν/α5 πού {ο ο ὑοαβδατθᾶ 
πρ α5 {πο Ῥοοπ]ίαχ Ἠογ]ίασο οἳ {ο Οοτπλαη ΟΠατοΠ, Ῥαῦ πγαβ {ο Ὦο 
χεραχάθᾶ 88 ἴ]θ 6ΟΙΗΠΙΟΏ Ροββθβείοη οἳ {πο ππίγθγεα] ΟΠατο οἳ ΟΗτ]ςί. 
Ος (9) Ῥροτμαρς 16 15 Ῥείζες, νηἩ ΟΙ5ΠΒΊΡΕΠ, {ο τερατᾶ {ο Αρορί]ο 
85 τοτηϊπᾶϊπρ {πο Οοτη(μίαΏς ἐλαῦ ἴ]1εγ Γοτπα ΟΠΙΥ α ρατί, απᾶ {λαί 
Ῥαῦ α β1η8]] οἱ, οἱ ἴ]ο ν]ο]ο ΟΠατο] οἳ ΟἨτῖςέ, 8 οοπβϊάεταΙοη. π Πίο 
{1δίγ 5ο]/-Ρα{15[αούίοπ 85 Ιεβᾶΐπρ {παπι {ο {οτρεῦ, 

ἐπικαλουμένοις ἶ5 τἰσΒ{1Υ τοπᾶοτοᾶ π ΔΑ. Υ. οἳ {πο Παδίιαϊ οα]]]πς 
οἩ {ο παΙηθ οἳ Ομτῖςί, 

αὐτῶν καὶ ἡμών. ἈΤΠαῖς Τιοτᾷ απᾶ οπσ5. ΤΗϊ8 αἀά]ίοπ {οπᾶς {ο 
ΟΟΠΒΥΠΙ ἴμο βεοοπᾶ οἳ {ο πο ΙπίοτρτείαθίοηςΒ Ρίνει ἶπ {ο Ἰα5ῦ ποίθ 
Ῥαΐῦ οπ9., 

8. ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ]ησοῦ Χριστοῦ. Τ19 ο1οβθ 8550- 
οἴαίῖοη οἳ {μεβθ ποτᾶς---ἴοχ {16 Ῥτθροβίξίοη 15 πο τερθα{εά {πγῖσς---Ἠ88 
Ῥεοπ Πε]ά {ο ΙπΠΡΙΥ ἔ]λθ οπ6ποβ8 ο{βαὐξίαπος οἳ {πο Ἐαίμεχ απᾶ ἴ]ο Βοη. 
Βο6ο πουν ἄγ. ἄταπι. δ 50, Τ. 14 18 αἱ5ο νογίμγ οἳ τεπιατ]ς ἐ]αί {πο τασθ 
απᾶ Ῥεβοθ 816 βαῖᾷ {ο οοπιθ ἔτοπι οἳσ Τιοτᾷ ᾖαρας ΟἨτῖςέ οαπα]]γ ση 
{ο Ἐπίμοτ, Το βαπ1ο6 {οτπιπ]α 5 ἴο Ὄο ἔοαπᾶ ἵπ {πο ρτεείης οἳ 
6ΥετΥ Ἐρίιβίθ. Ἐπί με πποβί τοπιατκαὺ]ο Ιπβίαπςο οἳ {Πῖ5 ἴοτπι οἳ 
ΒΡεοοὮ 15 οοτίαΙπ]γ ἐμαῖ Ίπ 1 Τη6β8. 11. 11 απᾶ 2 Τμ655,. Π. 16, 11, 
ψ/ηετα {ο Ἐαί]εγ απᾶ {πο Θοπ βἰαπᾶ ἰορείποι 5 ποπΙπα{ίνθΒ {ο α 
νοτῦ 1π {πο βἴπρπα]αγ. 

4. τῇ Χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τ{ετα]]γ, 
ἴιε ἔανουχ ο ἄοᾶ τολίσ]ι Ίυας φἴυεπ Ί/οιι πι Ο]ιγὶεί «εδιβδ. χάρις ἵ8 
Ἠθτο πςθᾶ ἵη ἴμπο βἰσηπϊβοαίῖοη οἳ {ανοιχ, ΚΙΠάΠΘΒΡΒ, ταί]οτ ἴλαἨ 1η 
ἴπο πξαα] ἐοο]οσίσα] βἱσπϊβοβίΙοπ οἳ Ὠϊνϊπο αββϊβίαποθο. ἜΤῆο Αροςί]ε 
18 αρεακῖηρ οἳ ἐλαῦ Ἠϊνίπε {ανοισ 1π {πο 5απβςηίπο οἳ πο ἴμε 
Ῥε]ϊθγευ 19 Ῥεϊνϊ]οσεά {ο ἀνα]], απᾶ νε ρτοᾶαςθβ Ῥθαςσο οἳ παῖπᾶ 
α5 15 παίιτα] οΏροῦ, Έοτ 1ς 6 α οατᾶίπα] Ῥοϊπί οἳ Ἠϊβ (θαομίπς 
ἐλαῦ «ἴλοτο 15 Ποποθξοτί] πο οοπᾶρπιπαΒίοπ {ο ἔπεπα ἐ]λαῦ ατο ἴπ ΟἨεὶεί 
Ἱθβαβ, π]ο ππα]]ς ποῦ β[ύογ {πο Β6βἩ, Όπί αξίοτ ἔπο Βρίτϊξ,. Τὲ 15 {ο Ὦθ 
τοπηεπηρογαᾶ ἐλπαί οιχ πγοτᾶ ϱγαεο 15 ἀθτῖνοᾶ ἴτοπα ἐἶιο Τωθίῖη σταϊῖα, 
Όιο οτἰσίηα] βἰσηϊβοβ{Ιοη οἳ Ισ] 9 Γαυοιτ, πάπες. «Νε 8το {ο 
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οοηοεῖνο οἱ ἆθδας ΟἨτίβύ α5 Π]]εά νι ρτᾶςθ απᾶ 8 ροπτίηςσ 16 οπῦ 
Ἡροπ {Πο ἨπππΒἨ τσθ’ (ΟΙβΠα«βεπ). Οτ ταίῃεχ ΡΕΤΠΕΡΕ, ΑΙ] σ1{ς 8το 
{πο τεβι]{ πού οἳ οἳχ πιθπ{, Ῥαί οἳ ἄοᾶ”5 σοοᾶ-γφί]], απᾶ 8Τε ποῦ οΏΙΥ 
Είνεη {ο 18 Ὦγ ἆορδας ΟΗτὶςέ, Ὀπό ατε τεβδα]{ς οἳ Ηϊ5 Ιπᾶψε]]]πο 1Π {πε 
βοπ]. Βεθ ποχύ ποίθ Ῥαῦ οπθ. Τ19 αοτῖβύ ῬτοβαβΙγ ταῖθΓς {ο Ῥαρίίαπι. 

δ. ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε. Βθοβ158 Ίπ εΥετΥ ἵΠίπρ ο πετε 
οπτ]ολεᾶ, 1.6. αὖ γοαν Ῥαρίσπι, ποπ γοα επ{ογθᾶ ΙΠίο {πο οογεπαπί- 
ἨπΊΙοη η ΟἨτίς6. ἈῬ6ε ]α5δῦ πού. ΤΠο ϱΙΗ{5 οἳ π{ίεταπος, Κπονγ]ιοᾶρα 
απά ἴπο Ἰκα, πετ {]θ ταβι]{ οἳ πο {πγοιτ οἳ ἄοά {οπαχάβ γοι. 16 
8ΡΡΕΒΥΑ ονἰάσηῦ ἴτοπι {πε τεδί οἳ ἴ]ο Ἠριρί]ο ἴπαί ἴπο Αροβίϊο πας 
Ιπ]άπρ ταί]αχ οἱ {Πο Ῥοψετβ οοπΥαγεᾷ {ο ἴπο Οοτιπίμίαπς Ὦγ ἐλαῖτ 
ἰχαηβ]αίίοη Ιπίο ΟΠτὶςί, ἴπαπ οἳ ἴῃο πβο {Πε7 Ἠαᾶ τπαᾶο οἳ {πεπι. 
Τηε ΟοτίπίΠπίαπς 48 α ΏῬοάᾶγ πετο ποῦ 8 γεί τοπιατ]καδ]ε {ον ἴ]αιτ 
ΟµγΙβίαη Ἰπον]εάρθ, ἰποαρῃ ππΔΠΥ Ιπάϊνιάπ8]5 Ἰαᾶ πο ἀοαρῦ πιαᾶθ 
6τεαί ϱριτΙ(πα] Ῥτορτθββ. 

ἐν αὐτῷ. Τ]αί ἐν 16 Βοπιεπηθς εᾳινε]εηί, οΥ α1] Ὀα{ οφ αϊνα]επί, ἔο 
διὰ νη(Ἡ επ. οιηποῦ Ὦ6 ἀεπῖεᾶ, 1π {μα ἴασς οἳ ΕΠΕΏ ρα8ββασε5 α5 Τηι]θ 
αχ]]. 49, ον. νι. δ. Βτπί πΠετενες {πετο 19 ο ἄοαβί, 16 15 Ὀθβύῦ {ο σῖτα 
ἐν α ν]ᾶετ βἱρηπ]βοβίίοη ἴπατ ἰπαῦ οἳ ἴῃΠο Ιπεβίταπηεηύ. Απᾶ {Π18 18 
θβρεοΙα]ΙΥ {πα ο8βο ΊἨ]εγα ἐν 15 οοππεοίεᾶ σημ ΟΠτιβίς Ναππθ. ϐΟ8, 
ἐν πνεύµατι, Ματκ 1. 8; Ἱμακε 1. 17. ἐν λόγῳ, ἐν γνώσει, ὈΌθαΥ ἴλθ Ε8ΠΙΘ 
χθ]αίίοη {ο ἐν αὐτῷ ἰλπαῦ ἴπο βἴτεβτα ἄοθρ ὕο {πο 5οπχσθ. Ἐοχ γνῶσις 568 
οἩ. κ. 8, 

6. καθώς. ΙπββπιμοὮ 35. ΤΠο ρτοιπᾷ οἳ {πο ΓΟΥΠΊΘΥ 85β0ΥΡΙΟἨ 18 
Ώεγο ρίνοη. Ὑθ Ὑεγθ οητ]ο]αᾷ, Ώ6εοααδε {πα ᾖεβεπποπγ οἳ Ομτῖβύ να 
χηαᾶθ ΑΠ ππίο οι. Ο1. ομ. ν. 7; Ῥοπι. 1. 28: ΒΡΗ. 1. 4, ὧο, ΟΥ, 
ενεπ α5, ἴμο πβια] 56Ώ5θ οἱ καθώς, 1.Θ. 1π οχαοῦ ΤΠΘΔΡΙΤΕ 8. 

τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ. ΤἩη9 οβ]εοίῖνο ρεπ]{να, ἴ]ο {65ΕΙΠΙΟΠΥ 
εοποεππίπᾳφ ΟἨτὶδῦ. ΤΠΙ5 {6ββΙπιοΙγ πας δύ Ρατ]’5 ρτεΒαοΠῖηρ οοποθιηῖηα 
Ἠ]ϊπα. ΤΠ ναδ ΄οοπβτηιεᾶ ̓  ὮΥ ἴπο εγιάεηπσο οἱ ἴμο σι’ οἳ ἴμο 
Βρϊπϊ, 

ἐβεβαιώθη. µΒίτοηρετ {μα οἳχ “οοΠΗΥΠΙ. Ἠεηάςχ, Ψα5 πιαᾶο Βτπι, 
ο πα5 5θοιτθᾶ. ΤΠο αοτὶδύ τε]αίθΒ ο ἐῃπο Πϊβίοτῖσα] {ποῦ ἐπαί 5ας] 
6108 α5 {πο Αροεβί]ο βρεαΚ5 οἳ ηαά Ῥεεπ αοἴπα]]γ ροπταᾶ οα{ οἩἨ {Π1θΠῃ, 

Τ.. ὑστερεῖσθαι. Ατε Ι8οΚΙΠΡ. ΟΙ. ἐπλουτίσθητε 8Ώουο. Νο 60Π1- 
ῬαΙδοη ΠΠ οἴῃετ οἩπτο]βθς 15 Ἠϊπίθα αἰ. ΤΠα πιϊᾷᾷ]ε γοίοθ Ἠαιθ 
ΕΘΕΠΊ5 {ο ἀθοῖᾶς {Π]5 Ῥοϊπῦ. 

Χαρίσματι. Βε6 οἩ. νΗ. Π, χΙῑ. 4, ποίθ. Τ16 βρεοῖα] σέ οἳ ἴ]πο ΒρϊτΙ6 
819 Ιπίεπᾶεᾶ. Τηε ΑΡροβίε’ ατηῖ Ίπ Όυ. 4---τ 15 α5 {ο]]ονςβ: /Τ (παπ]ς 
ἄοά {οχ {με ον]άεπί βἶρηβ οἱ ΗΒ {ανοιχ ἴπ οι, ΕοχΥ γοι Ἠβγθ 1Π ΕΥΘΥΥ 
νιαΥ Ὀθεη οπτίοῃεά Ὦγ Ἠϊπι. Έοτ οἳν ΙΘΒΙΠΙΟΠΥ οοποθτηϊπσ ΟἨτῖςῦ 
φ/θβ δβἰαβΗβθᾶ απποτιρ οι ὮΥ ορτίαϊη ππεπῖτοσα] τοβα]{β: 5ο ἴλπαῦ 
6ΥεΥΥ βρεοῖα] ϱΙ[ῇ οἱ Η15 Βριπ{ νας τοποβμβα{εᾶ {ο οι, απᾶ γοι ΊεΥθΘ 85 
ΠΊΘΏ Ίο Ἰναϊίθᾷ {οτ ἴ]πο {ατίμον γουε]αἴίοη οἱ Ηϊ5 ροπεγ.) 

ἀπεκδεχομένους. ἈΝοῦ ΠΠΘΥΕΙΥ αιωαἰῖπᾳ, Ὀπυ αππαϊτρ Ίοπι 8ΟΠ1Θ 
916, 1οοΚΙπΡ οι {οΥ, 88 Ίθ Ραγ. 1Π ἰλῖδ ο856 ἴπο (Πῖπρ γαϊοᾷ {οΥ 
οοπ1θς 1γοπι ἀοά. 
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ἀποκάλνψιν. Ὀπνειηπρ. Τ1Ἡ6 ππαχρῖη οἳ ἐπ Ἐπρ]ϊεἩ γοτεῖοη Ἠαβ 

γευεἰαϊίοπ. Ἑτπὸ ἴλῖβ 16 ποῦ 8ἶπαγβ ο πἱνα]επί 6ο ια σοπιΐπα οἳ ἴ]ιθ 
Α.Υ. Τ]16 «τεγε]αίίοη οἳ ζΠεραβ ΟἨτ]ςί) ππαπθβεΙοπαΡΙγ πἹεαΏΒ (1) ἴμο 
Τια5ί Ώαγ ἵη βποἩ Ῥαββᾶρθβ 8 2 ΤΗ6ΒΒ. 1. 7 απά 1 Ῥεί. 1. 7. Τη Τα]κο 
Χγ]]. 90 16 τοῖθχς {ο ἐλαί απ{ΙοΙραΙοΠπ οἳ {πο Ταξί Ώαγ, ἴμο ἀθβίτασίίοπ 
οἳ ζεχαβα]απι. ἘῬπαΐ οἨ {ιο οἴμας Ἠαπᾶ, 1Π Ῥαβδᾶαρθβ ΕΠΟἨ 45 2 0ος. 
χα, 1: αἱ. 1. 19, 16, Π. 2, 16 ΠηεαἨΒ (2) ο Γα]]ες τονε]αίοη οἳ {πα 
χηγβθοτῖος οἳ ἀοᾶ)5 Κἰπρᾶοπα; ὙΝη]]θ 1π Ἠεν. 1. 1 16 βἱσηίβες (5) ἴ]α 
ππ{ο]ᾶῖηπρ οἳ ἐἨίπρβ {ο 99116. Τ1θ βεοοπᾶ οἳ {πεδο {τθρ ΠΙΕΑΠΙΠΡΒ 
ψιοπ]ᾶ β6εοπι πιοςῦ αρρτορτίαίθ Ἠετο. Το (εβάπποηΥ οἳ ΟΗτῖςί, 60Ἡ- 
Ετπιθᾶ οτΙσιπα]]γ Ὦγ να Ιππατᾶ πίηοςς οἱ ελα Βρϊχϊ6, τοοείνες αά]- 
εοπα] οοπβσπιαοη Ὦγ ἴ]ο ρταᾶσα] ππγεϊΗπρ οἳ ΟἨτῖδέ, απ] {μα 
Ῥε]ίθνατ, Ε{α]11γ ρτοαπᾶεά ἵπ {έἶιο Τα, Εἰαπᾶς να λλοαῦ τερτοβΕἩ Ῥε[οτε 
Ἠίπα αὖ Ἠίβ οοπΙΙΏρ. 66 ποχύ Υ61β6. 

8. ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς. “Πο ελα]] οδίαΡ]ῖςἩ πΒ, βο {μαί πα 
βΏα]] Ὃο Ῥ]ατπσ]εβε ἴπ {ο ἆαγ οἳ ᾳεβα5 Οτίβύ. 

ἕως τέλους. Τ]ϊ9 χθβ {ο ΒΕΏΒΘ Οἱ ἀποκάλυψις αὔΌοτο 45 α ρταζυα] 
1ΘΥΘΙΔΙΟἨ., Ιεαᾶῖηρ πρ {ο {πο ρτοαί ἀαγ. 

ἀνεγκλήτους. 1ο οοπβἰτποίίοη ἵρ «βηα]] πακο τοι Βσπι, 85 ΠΕΠ 
αρα1ηβῦ ΊΥΠΟΠΙ ΠΟ 4οοιβΒΡοΏ οαπ Ὦο Ῥτοιρηί. ἜΤηο ποτᾷ ἀνέγκλητος 
βΙσηΙβ68 οπο αρα1ηςδύ ὙΠοπῃ πο «Ἠβχρο (ἔγκλημα) οαπ 6 βαδίαϊπεᾶ. 

9. πιστός. «οᾶ 15 [αἴλ[αῖ, 1.6. ἴο Ὀο ἀορεπᾶεᾶ προπ. Ἠθ π]] ποῖ 
{411 οη Ἠ18 ρατῖ, 1 ντο ατο Ῥια6 ἔχαθ {ο ΟΠΥΒΕΙΥΘΒ απᾶ {ο ΗΙπΠ, 

δύ οὗ. ΤΗϊ5 πςο οἱ δι Ιπ χθίΘΙΘΏΟΘ ἴο ἴλο σαιδα Ῥτἰπεῖραϊἰε 8 
πππβια]. 66 Ί/1Πεσ, ἄτ. ἄταπι. Ρὔ πι. 8 4Τ. 

κοινωνίαν. Τ19 Ἱπιροτίααέ ποτᾶ Ἠθτο τοπᾶοτοᾶ Γεἴζοικ Πρ Ιπ Α.Υ. ηα58 
πη[οχίαπαίο]γ ἀϊΠετοηί τοπᾶστίηρς ἵπ λαί Ὑοχβδίοη. ΒΟΠΙΘΗΙΠΙΕΒ, 88 
1η οἩ. χ. 16 (πΊοτο 56ο ποίθ), 16 16 τοπᾶρτοᾶ οοπιπιωπίοη; Ἀπᾶ 1π 2 005. 
νὶ, 14, π]οχο 1ὲ 19 ἴμας τοπάστοᾶ, αποί]θς πγοτᾷ 18 τεπᾶετεᾶ Γεἰοιοε]ίρ. 
Τη 9 Όος. ἷκ. 18, 16 ἵ5 τεπᾶρτοᾶ αἰειτινιΐοη. 155 πδαα] βἰσπ]βοαίῖοη 
πιοπ]ᾷ αΡΡεαχ {ο Ῥε {πο ε]ατίπα ἰοφεί]ιεν, ]οΐπί Ρατοἰραξἶοπι 85 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
ῬΟΡΒΒΘΒΡΟΙΒ οἱ απγ{Ἠίπσ. ἘῬτί 16 16 Ιπιροβδίρ]θ {ο βο βο {8 88 ΟΤΕΠΙΕΕ 
1η ΠΒ Τιοσῖοοη οἳ ἴλο Ν. Έ. απᾶ αββετί {]αί 1 πενετ Ἠ85 {μθ αοἰἶνθ 
ΒΘΏΒΘ οἳ οοπιπιιιπἰσαιίοπ, 1π ἴλο ἴ8οοθ οἳ ΒΠ6Ἡ Ῥ8βεβρες 5 Ἠοπῃ. ΧΥ. 
96 (πν1ιετθ 1ὲ 15 τοηάετεά σοπἰτἰυιείοπ); 2 0οΟΣ. 1. 19. Ἠετο 1 τε[ους 
{ο ἴπο 1ο πηῖο] ὮΥ παθαΏΒ οἱ Γα1{1 18 6ΟΙΗΙΠΟΠ {0 {1ο Ῥε]ενες απά Η18 
1ιοτᾶ. Οἱ. ἀπ]. Π. 20. 

10---11. ἨΕΡΌΚΕ ΟΕ ΤΗΕ ΓΙΝΙΘΙΟΝΒ ΙΝ ΤΗΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ ΟΗΤΠΟΠ. 

10. παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς. 6ο οἩ. χἰν. 91, ποίθ. ΤἨ9 ΑΡροβί]ε ποπ 
οηίθυ5 οη ἴλμο ϱαθ]θεί οἳ {πο ἀῑνΙδίοη5 8ΠΠΟηΡ Ἠ]5 Οοτπ{(λίαη οοπγνοτίΒ, 
{οχ πηῖοὮ 18 Ιπίχοάοίίοη (560 ποχύ ποίς) Ὑα5 Ιπίεπάεᾶ 88 8 ΡΙ6- 
ΡΔΥΒΙΟἨ. 

διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. δὲ ΟἨτγβοβίοπα 
β8Υ8 {ια ἴ]ο ΤΘΒΒΟΩ ἩΝΗΥ {ο ἨβΠΙΘ ἆεεας ΟἨτὶκῦ ΔΡΡεΒΥ5 50ο ο{ἴθη 
ἵη {1ο Ἱπίτοᾶιοξίοη (1ὲ οσσαχς εἰρ]ιξ εἴπιος {π πῖπο ΥΕΥ56Β) 18 {ιο ἀεεῖτθ 
{ο οεΏεαχθ Ιπᾷχθοί]γ ἐἶιθ ἀῑνίείους ασ]είΐπᾳ ἴπ πε Οοτἰπ(μίαπ ΟΠΑΤΕ] 

1. 008, ο 
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Ὦγ τοπιϊπᾶῖηπςρ 199 πιοπαΏετβ οἱ Ἠίπι {π ποσα {Ἠ6γ πετο πηβᾶθ 96, 
απᾶ Ί/Ποβ8ο ΏαΊηθ {ο]ᾶ οἱ ποίμῖπρ Ὀπί Ίοτο απᾶ Ῥεαςθ. Βάο6] 18 8189 
Ἠϊς οὐ]θοί ἴπ τεπιϊπάἶπς {παπα ἐ]αί {Πεγ Ἠαγο Ῥθεη οα]]οᾶ ο βΗατθ (εἰς 
κοινωνίαν) ἵπ ᾖθδαβ Οητίϱύ, 869 ΙαΡΐ Υείβο. 

τὸ αὐτὸ λέγητε. Ο8. ῬΏοπι. αγ. ὅ, 6: 2 095. αἲΠ, 11. Α8 {Πε οοπ{εκῦ 
βἸιθινς, 19 ἄοθςβ ποῦ τοίετ {ο ἀοοίτῖπθ, Ῥτί {ο {πε Ρεπετα] 4ὔὈβεπορ οἳ 8 
οοπίθη{ ος βΡρὶγίθ. θε ῬΠΙΙ. Π. 2, ὃ, απᾶ Οἶσετο Ε)ηζ. 1. "ἀπ πεηίθ 
οὐ τοςθ 1Π{6χ 5ο οοπβεη/{1Τθ.᾽ 

σχίσµατα. Τ16 τιατρῖη οἳ Α.Υ. Ία5 “εοἩαπια. Ῥπΐ {νο τεοορηϊπεᾶ 
{μοο]ορίσα] 56Ώ5ο οἳ {ιο ποτά «βοἩΙβπιδ) τεπᾶςτς 16 απβιίαΡ]ε Ἠετε, 
πηθγθ {πο Ίάεα 15 ταί]λετ {μαῦ οἳ ἀῑνίβίοΏβ 1η, παη εεραταδίοη {τοτα, 8 
ΟΠατοἩ. Ἀεε ποῖθ οἨ ΟἩ. χἰ. 18. 

κατηρτισµένοι. ΤἩθ Αγροβίιο ἵα ΠατᾶΙσ 6ο Ῥο βαρροβθᾶ Ἠθτο {ο 
χθ(πΊτο αΏεο]αζθ ππ1{Υ οἳ ορἰΠῖοη, , ἑΠῖπρ ΙΠΙΡΟΡΒΒΙΡΙθ ΑΠΙΟΏΡ πΠΕΠ, Ῥαὔ 
ταί]οτ ἐαίῦ πιαίπα] αΠοοθίοη πγῖοὮ πποα]ά Ἰηῖς ἴ]ιο ἀἱδοῖρ]ες νοσείπες 
1η α]] οββοη/{ἷα]ς, απᾶ πγοπ]ᾶ ρτεγεηί αἲ] αοτίπιοπῖοας ἀἱξοιαβεῖοη οἳ ΠΟΠ- 
οββεη{!α]δ. ΤΠ ποτᾶ τεπᾶετθᾶ /οΐπεά ἰοφεί]εγ ἵπ Α.Υ. ἶ5δ Ἠτετα]]ν 
ΒΌιθᾶ {ορείποατ, α5 {1ο {γασπιεηίς ἵπ 8 Ῥίθςθ οἱ πηοβαῖο, ἵπ πΠῖοἩ Θαο]ι 
πη]ηπ{θ Ῥοχβοη οχαοί]γ ΒΙ15 165 ῬτορεΓ Ῥ]ασθ. 66 ΒΟΒΙΘΠΡΠΕΣ, Πεχίο. 
Β.Υ. Ότχ ποτᾶ ϱεγ/εοί Ώ8β 8 ΥΕΥΥ βἰπηῖ]ᾶχ 86Ώ8Θ. ΟΜ. Ηεῦ. Χ. ὅ; 8ἱ8ο 
Ἠεγοᾶ. γ. 106 κεῖνα πάντα καταρτίσω ἐς τωῦτό. 

ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώµῃ. Τ19 ποτᾶ ἰταηε]αίεᾶ ἵη Α.Σ. 
πιἰπᾶ, υΏῖοἩ 15 Κἰπάτεᾶ ΥΠ ἴπο ἄτθεῖς γιώσκω, ἴΠοθ ΤιΑΡΙΏ ποβσο θπᾶ 
οαξ ᾖποιυ, ας ἴπο βἰρπ]βοκίίοη πι ἴπο Ν. Τ. (1) οἱ πο οτρ8Ώ οἳ Ῥεί- 
εθρίΊοΏ, πιῖπᾶ, ἐπίεῖιεοί, (9) οἳ ἴπο Ῥοτοερίίοι πγΏῖοΙ 15 {πε τεβα]{ οἳ {Πα 
αοἰίοη οἳ {ἐ]ιαί οΓσαΠ, τιπάετείαπάϊἴπῃᾳ, απᾶ (8) οἳ ἴλο ἀθοϊβίοη {ο πΏ]ς] 
{πρ απᾶοτβίαηᾶϊηπς Ο90Π1ΘΑ. ΤΠο Ἰαΐίετ 18 {Πο πιθαπίπρ Ἠ6τθ. ΈἘΟΥ 
8Ώ οχαπηρ]ο οἳ (1) β6ο οἩ. Π. 16 απᾶ ποίθ; οἳ (2) βεο Ἠεν. χΙΠ. 18. Τη 
Ῥοπι. 1. 96 15 νοπ]ά 566Π1 {ο Ἠατο (4) α πιθαπῖπρ ν]ίςἩ Ιπο]αᾶθβ ΠΙΟΥΒΙ 
8 πο] α5 ἱπίε]]θοίια] απαῖθΒ. γνώμη 18 πεααβ]]γ οππρ]ογθᾶᾷ ἴπ {μα 
Β6Ώ5βΘ οἱ ορύπίοπ. Ῥτπό 15 Ἠ85 αἱβο {πε 5εΠ56 οἳ ΤΙΙΤΡΟΡε οΥ οοπδεπί. 
Βο6ο Ῥο]γΏῖας, Βεἰῖ. Ῥωπ. τῃ. 18 µιᾷ γνώμῃ κυρίαν ἐποίησαν τὴν τῶν στρα- 
τοπέδων αἴρεσιν. 166, 88 Ἠθγθ, ἴπο ἀθοϊδίοη οἳ {πε πηῖπά 15 ππθαηῖ, 
ταί]ου {λατ πο οΡίπΙοηπ προπ ΠπΙοὮ 16 γγας [ογπιθᾶ. 966 ποίθ οἨ 
κατηρτισµένοι. Τ1θ ΑΡοβί]ο 18 βρεβ]άπς, ποί οἱ ορίπίοἩ, Ὀαῦ οἳ οοπδεπῦ 
Ῥγοσθάσεπύ ὕο αοὐΙοΠ. 

11. ἐδηλώθη γάρ µοι. Τ16 αογὶςῦ Ἠστο 6θοτης {ο {πιρ]γ 5οΠ18 βρεεῖα] 
οοσαβῖοη οἩ Πίος Θὲ Ῥατ] ππεῦ Ἠϊδ Ιηξογπιαηίς, απᾶ τεοεῖνοᾶ ἴπα 
Ιπ{θ]]Ισοποθ πΠΏΙο] ραϊπεᾶ Ἠϊτα. ΟΕ Ο0Π]οο ποίλῖτηρ 16 ΚΠΟΨΓΗ. 

14. λέγω δὲ τοῦτο. ΤΗο {ογοθ οἳ {Πίᾳ 18 πνε]] µίτεπ Ὦγ ἴο Α.Υ. Νου 
{π18 1 βαγ, απᾶ 5ὔ1]] Ῥείέεν Ὦγ {ια Ἡ. Υ. (εΕρεοία]1γ 1 {ταπβροβεᾶ) ΝΟΥ 
1 πιθαἩ. 0π15. 

ἕκαστος ὑμῶν. ΤΠϊ9 18 ποῦ {ο Ὀρ Ργοβεεᾶ Π{οτα]]γ. 16 15 8 Ἠε- 
Ῥταίβηι {οχ {πο στοαῦ πια]οτΙϐγ οἳ σοι.” 

ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου. Τ1ο 1ᾷ6ι οἳ βοπιθ οοπηπιοπ{α{ους {μαί ἔπογο 
πθτθ ἀρβποὰ Ῥατζίθβ 1π {ο Αροβίο]ο ΟΠατοη ππᾶετ ἴμο 1επάατβΠῖρ 
οἳ Αροςίϊθ8 απά {αν Μαείαχ, 8 Ῥατ]-ρατίγ, α Ῥεΐετ-ρατίγ,  ΟἨτὶδί- 
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Ῥατίγ, 18 το[α{οᾶ Ὦγ οἩ. ἵν. 6, πετο Βὲ Ῥατ] ρ]αΙη]γ βἰαΐος (]λαί Ἡο Ἠαᾶ 
χερ]ασθᾶ {]ο Π8ΙΠΘΕ οἳ {ο απίαροπ]β{]ο {θασλοτβ αὖ ΟοτΙπύ Ὦγ {μοβ οἳ 
ἨΙπηΒΘΙΕ απᾶ ΑΡοΙ]οβ, ἵπ οχᾶεχ {ο β8οιτθ Ἠ18 τεβακεΒ ΓτΟΠΙ ΒΒΙΤΗΙΠΡ 8 
Ῥ6σβοπα1 {οχτῃ. 

᾿Απολλω. Ἀ6ο Αοἴβ χνΏ. 294--98. Έτοπι Εῖβ Ῥαββᾶσο πο ραΐπος 
ἐλαί Ἡο γγαβ 8. Ἠσ]]οπ]βί]ο ἀτεθίς, οἱ ἴχθ βοΏοο] οἳ ΡΗΙ]οβορΗηίσα] {αάαίδπι 
πυηΙοὮ Βοπτί]ς]ιοά αὖ ἐαῦ πιο αἲ Αἰοχαπάᾶτία, απᾶ π8β 4η αἀτηϊκίατο οἳ 
ίπε ἀοοίτίπες οἳ {ο Ῥ]αίοπίο ῬΠΙΙΟΒΟΡΗΥ πηζἩ ἴ]ιοβο οἳ χα «1 αγγῖβ]ι 
χθ]ρίοη. 16 15 ροββίρ]ο ἐλαί Ίο τΙαΥ Ἠαγθ Ώ66Ἠ α ἀδοῖρ]ο οἳ ἴο οε]ε- 
Ῥχαίοᾶ Αἰοχαπάτίαπ ἴεασμποι ῬΗ]]ο, ΥΠΠΟ γ/85 ΟΟΠἴΘΠΙΡΟΤΑΣΥ η {1ο 
ΑΡΟΒΙΙ68. ἸΤεατπεᾷ απᾶ Ζεα]οβ, ηθ οοπ]ᾶ ποῦ ο οοπΗπεά νηἑλίπ ἴπο 
Ῥουπᾶβ οἳ απΥ ρατΏσπ]αχ βοηοο], Ὀαΐ ἀϊαρεπ{]γ αοαπαπ{οᾷ ἨΙΠΙΡΕΙΓ θα 
α]] ἴἶιο παιογειηθη{ς γη] 6ρταπς πρ 1η {1ο «εγήδη ΟΠαχοἩ. Τῆα8 Ἰο 
Ῥθοβιπθ α, ἀῑδοῖρ]ο οἳ ὅομπ ἴπο Ῥαρίϊςσί, π]οβο ἀοοίτίπθς Ἠαᾶά Ῥεεῃ 
πηᾶα]γ βρτεαᾶ αὐτοαᾶ ὮΥ θ]ιαί πιο (Αοίς χἰχ. 1---9), απᾶ 85 Ἠ]8 {ετγεηί 
βρἰπί6 γγαβ α)εᾶ νι πο μΠ[ί οἳ εἸοπεπος, Ἡθ βρεαά1]γ οπάεανουτεᾶ {ο 
οοπηπηππ]οθίθ {ο οί]ιθτς ἴμθ πουν Ησ]ί Ίο Ἠαςά χοσθινοᾶ. Ἠο 15 ἀεβοτιυεᾶ 
α5 Ῥεῖηπρ ΄ αοοπτα{θ]γ Ιπβίτπσίεά 1Π ἴπο (Πίπσε οοποργηῖηρ {πε Τιοτᾷ, 
α]ίλοασΏ Ίο ἸςπθύΥ ΄ΟΠΊΙΥ ἴμο Ῥαρίίρπα οἳ ζομπ. Ίο 8το ποῦ {ο β4)- 
Ρο5ο Ὁγ (5 (αί Το Ἰαᾶ α. Ῥετ[εοῦ Κπογ]εάρο οἳ ἴπε βγβίοπι οἳ ΟἨτβ- 
ὑαπΙ(γ, οἱ 16 ποπ]ά Ἠανο Ῥουτ Ιππροβδίβ]ο Τος Δαπί]α απὰ Ετίβοί]]α {ο 
ανα εχκρ]α]πθᾶ 16 {ο ἨΙπι “πηποτο αοοπταία]γ. Ηί5 Κποπ]εᾶρο Ία5 
ῬτοβαΡ]γ οοπβποαᾶ ἴο ἐπο Ῥαρίϊκί5 γηΙίπθΒΒ {ο ΟΕτῖδί α5 ἴμο Μεβρία]ι, 
{ο ἴῆθ ΠΠΟΙΘ σεηοτα] πιοταί ἰεασμῖηρ οἳ ΟἨτῖςί, 5 οοπία]ποᾶ 1π {ο 
βγ»ί ἴητερ (οβΡεΙβ, {ο α 6ταβρ οἳ {μα αρἰτιζαα] πηεαπ]ης οἳ {πο Ο. Τ., 
Β1οἩ 85 ἶ5 ἀἱερ]αγοᾶ Ὦγ Ἐ]ί]ο απἀ πο υτ]ίεν οἳ ο Ηρίδί]ο {ο ἴ]ο 
ἨεῦτθΙΒ (Ίο πΠΥ Ἠανο Ώθεπ ΑΡοΙΙοβ Ἠπηςε]ῇ), {ο πο Γαοῦς οἳ {ο 
Ονποιβχίοη, ἙἩ εδαχτθοῦίοη απᾶ ΑΒΟΕΠΒΙΟΠ, ἐποαρη νηλλοαί 8 οἶθαχ 6ΟΤΠ- 
Ῥτεπθηβίοη οἳ ια αρϊτιίαα] εἰσπίβοβπησθ, απᾶ {ο {λοβο τεπιαχκαὈ]θ 
ΡΙπαρβες οἳ {πο ἴπποιτ πηγβίοτῖθβ οἳ ἄοᾶ”5 Κἰπρᾶοπα (566 Μαὐό, 11, 9: 
ζομπ 1. 21---0θ, απὰ «ΟΠΙΡΔΥΘ ζομπ νΠΠ. 99; Ἠοπι, Π, 28, 20, ἰχ. τ) 
ψιἉίοὮ οἆς οβρεὶβ ϱου {πο Ῥαρίςύ {ο Ἠατο Ἠαᾶ. Ῥιαό ναί ἐλμαί 
1ΠηΠ6Υ {ααομῖηςσ 85 8, πηο]θ, 5 οοπβάαᾶ Ὦν ΟἨτὶβί {ο Ηί8 ἀἱδαίρ]6β, απᾶ 
β{ἰοιγνατάβ μίνοη {ο ἴ]ο πγοτ]ᾶ 1π ἴ]ο ΡτεαοΏῖπςσ απᾶ πηρς οἳ ἴ]ιο 
ΑΡΟοβΡΙΙ6Β, απᾶ 1Π ἴ]ο «οβρο] οἳ Βύ οἨῃ, Ἡο Ἠαᾶ πο αοηπαϊπίαησθ 
ΨΘΏ Ἠθ 681ΠΘ {ο Ἐρμθβας. Ἐπάογοᾶ να {119 Κπον]οεᾶρο {μτοιρ] 
{πο Ιπβίταππεπ{αλ{γ οἳ Ααπαῑια απᾶ Ῥτίβοί]]α, Ἡο Ώθοαπθ απ ο[οσίῖνα 
Ῥτθβο]Ώθς οἳ ἴο ἀοβρα], απᾶ Β]ῑπρ Β6 Ῥαπ]ϱ Ῥίασο πε {ιο ]αΐΐος 
Ἠαά ]α[ς ΟοτΙπ{Ἡ, ' ο παΙσ]ΜΙΙΥ οοπν]ποεᾶ {Πο 68, απᾶ ἐ]λαῦ ραβΗοΙγ, 
βηοθνίησ ὮΥ ἴπο Βοτρίατο8 ὑλαῦ ἆοδας παδ Ομτίῖε. Ῥαΐς ἀἱδσαβίοάα 
ΡΟοββίΡΙΥ ὮΥ απ αὐίοτπρύ οἩ {πο ρατῦ οἳ βοπιθ (5686 ποίθ οἩ οἱ. αγ. 12) 
{ο βοῦ Ἠϊπα πρ 48 ἃ τῖνα] {ο 6 Ῥαπ], ηθ Ἰαῖυ Οοτῖηπ{] απ τείατπεᾶ {ο 
Ένρηθβαβ, απᾶ πο ΚΠΟΥ ποῦ ἨΠείμες Ὦς 6σες υἰδί(εά Οοτίπία αραίη. 
Βορ 8ἱ5ο Τ16. 1. 18. 

Ἐηφα. 6ο ΖοἩη Ἱ, 49. 

19. µεµέρισται ὁ Χριστός, Ἀοπηθ οᾷ1έους (6.5. ἨΓοβίοοίέ απᾶ Ἠοτί) 
Ἠατο τοἙυᾶ 0Πῖς α/ἠγπιανα]γ, ' Ο)ιγὶεὲ {ε ἀἰνίαεα. Ῥαίό οαπ ΟἨτὶεί ο 
ἀἰνιᾶεᾶὃ Τὲ βοαπις Ὀείίαχ {ο τοπᾶοτ ' Ηαίλ Οτῖδὲ (χεπ) Ῥθοῃ ἁῑνιάεᾶ 2) 
ῬΏεαη Οο]αί β8Υ8 ἵη Ἠΐ5 Οοπιπιοπίασγ οἩ ἐΠῖ5 ολαρίες: "Φαππα Ιί8ᾳαθ 
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οἱ πεπιοᾶῖ απϊᾶᾶαπι πΏπτη οοπιροβίππη οκ Ώεο εἰ Ἠοπιϊπίρας οοπβίαπ8 
αἰνίπα πἹοπς Ῥαπ] οοσ]ζαΐῦ, ααὶ οκ απαπιρ]ατῖταῖς « πποθῖς ἀπυς οβῦ 
ΟἨτίείας.. Απᾶ Ἡθ θβρεςΙΒΙ]Υ οἱίθς οἩ. κ. 192. ' ΤΗΙ5 Ὠϊνίπο πηο]ε,᾽ 
ἴπο Αρορίϊο ποπ]ά 547, /'οπηποῦ ὃς 5εριταἰεᾶ Ιπίο Ῥοτίίοηβ. 1 γοα 
Ότοα]ς ὑπς αιάςσ οἳ Ίπθ ΟΠΊΤοΟἩ, οι 86Υεχ γοπχβθ]ί {τοπι ΟἨτὶβῇ 1πίο 
Ἠ/οπη 81] Ὠατο Ώθθη Ῥαρίσεᾶ, απά Ίοβο Βοᾶγ (οἩ. κ, 12) ΌἼιεγ ατθ.) 
Μοτθοτοας, 16 15 ἴλο Αγροβί]ες ποηῦ, Ὑπεη βίτοηβ]γ αεοίεᾶ, {ο Ὀτεακ 
1Ώῇο ΙΠπ{θγγορα{ΙοἩΒ. 66 ἔοχ Ιηβίαπηορ Υεγ, 20, 11. 16, τί. 1, ο. 

ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε. Το Ῥαρίϊσο «Ιπίο) ἃ ΏΔΤΙΘ 
ΤΙΘΑΏΒ ΙΠΟΤΘ {8η 6ο Ῥαρίϊσο “1π) α ΠΙ1θ. Ἠαᾶ Βὲ Ῥατ] πξεᾶ ἐν, Ώθ 
ποπ]ᾶ ϱἰπιρ]γ Ἠανο ἀἱβο]αϊπηεά ἴῑπο ἀθβίτο {ο πιθΚε Ῥτοδε]γίας {ο ΑΠΥ 
ἀοοίτῖπο οἳ Πϊς οπΏ. Ἐτπί εἰς 1ΠΙρ]65 ΠΟΤΟ ἔΠαη {Π]β. ἈῬίπορ ἴπε 
ΏΦΙΗΘ β{απᾶς {οΥ ο Ῥ6Γβοηπ παπηθᾶ, ἴο Ῥαρίίσο /1Πίο)  ΠΒΠΙΘ ΠΙΘΑΏΒ 
{ο Ὀτίης {ιο Ῥ6ΓβοηΏ Ῥαρίϊσεᾶ 1Πίο α οἶοδο Ιππατᾶ οοππθοῖοη π(Ἡ {Πθ 
Ῥετβοπ 1Π ΨἨοβθ Ώβπιθ Ὦο 15 Ῥαρθσεᾶ. ΤΗΙ6 οοβο Ἱπγνατά οοηπεοβῖοη 
πι ἴ]ιο ϱοα] οἱ {πο Ῥο]ίοτετ ἵ5 ἴἴπα Ῥτοτοραίῖνο οἱ ΟἨτίςί αἱοπθ, απᾶ 
Βὲ Ῥαπ] ἀἰδο]αῖπιβ ΑΏΥ ἀθβίτε ἔο αγγοραΐθ {ο ΗΙπιδεὶί ΑΏΥ β16] ΡοβίΙοἩ. 
ΟΕ, Μαΐῦ, αστ], 19: Αοΐα ΠΠ, 16, 1ν. 10, 12. 

14. Ἐρίσπον καὶ Γάΐον. Τηθ βρεοῖα] Ίοποιχ οἳ Ῥαρίίσπι Ὦν ὕμε 
Ἠαπᾶς οἱ Βὲ Ῥατ] 566Π18 {ο Ἠατο Ώθεπ ποοογᾶθᾶ {ο Οπίδρ"Β, µεοαἍβε Ίθ 
πας «{]ο οΏῖοξ τα]θγ οἱ ἴπο ϱγΏασοσιθ) (Αοἴς αν. ϐ). αἶπβ, πηπε Ποςῦ, 
απᾶ οἳ ἐμπο υ]ο]ο ΟΠατο]ι” (Ώοπι. αγ]. 28), πιαξί ποῦ Ὦο οοπ/οιπᾶθᾶ ναθ]α 
αἴπς οἳ Ώοχῦο (Αοἴβ ασ. 4), πος ηδη ἐπο Μαορᾶοπῖαπ 118 πιεπὐῖοπεά 
1η Αοῑς χὶχκ. 99. «αἴαςδ ος Οαἶπβ πᾶβ 8 ΤΕΓΥ ΟΟΠΙΠΙΟἨ ἨΟΠΙΒΏ ηΒΠΗΘ. 
Το Ἐρίβί]θ ἴο ἴπο Ῥοπιαπβ παβ πτίέίεη αὐ ΟοτπίἩ. Έ4Ι67 (Ἠοταε 
Ῥαμϊίπαςε, 15ΐὲ Βρϊβί]ο {ο ἴπο Οοτϊπμῖας 1) τεπηβτ]5 οἩ {6 παϊππίε 
γοῦ απᾶθεϊσηθᾶ αρτθρππεηό Ὠθύπθεη {πο Ἐρίδίιες απᾶ {πο Αοΐβ. ΊΜε 
τητιβέ ποῖ {11 {ο ποβίθθ 81βο {]αί ἴπο Οοτιηζμίαη ΟΠατοἩ Ίγαβ ὉΥ πο 
ΤΩΘΑΏΒ ΑΠ οχο]αβίναΙγ ἀαπί]ο οοπιπηιπΙϐγ. 66 ΑΔοῦς αν. 19, 19. 

1δ. εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα. 1ΙΠ3Ο πι ΟΠΠ Π8ΙΠΘ. 

16. Στεφανᾶ. ῬτοῬαδΙγ ἴλο Όατατ οἳ {πο Ἐρίςί]θ. Ἠε ἶ5 πιεπ{]οπεᾶ 
1η ΟἩ. αγ. 16, 17. 

17. ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι. '"Ένεη {πο Ί6β ]ααγηθᾶ οαἩ Ῥαρίϊζε Ῥετ- 
{οο]γ, Όαέ ροτ[θοΒΙγ ο Ῥτενο] ἔα οβΡαΙ ἶ5 α ασ πΊογθ ἀἱβΙου]{ ἴδεῖς, 
αηᾶ Τ6ΠἈΙΥΘΡ ᾳπ8Η1βοβ{ίοῦς πηίοἩ 8γθ {ΑΣ ΠΙΟΤθ Υ816.----Ααραξίίηθ. 

οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου. Ἐος σοφία 566 οἩ. χ. 8, ποΐθ. γ]ῃαϊ {με 
Λγροβί]ο Ἠθτο 1ΠΘΑΠΒ 19 ποῦ γοαῖ π]δᾶοπα, ΨΠΙοὮ 15 α βρἰήέαα] 6, Ότπῦ 
16 5ο-οθ]]οᾶ νυήβάοπα νΠῖο] οοπβ]βῦς ἵπ απ ΙηπσθηίοΆβ πδο οἱ Ίβηριαρε. 
ΟΕ εὶς Κῑπᾶ οἳ π]βᾶοπα ἔηΏθτε γγας αὈαπᾶαπορ 1Π {πο Αροβί]ε5 ἆαγβ. 

κενωθῇ. ἩἨθ πιαᾶθ ναῖπ ος ποσίμ]θς. Τ]ο ποτᾶ 1π {πε ΤΣΧ. 18 
πςθᾶ {ο τερτοβεπέ ἴμο Ἠεῦται 1ά6ι οἳ ΒΊΟΠάΘΥΠΘΡΒ, ΒΒίΕΠΘΡΒ, απᾶ 
Ίθηπορ ΠΥΟΥΠΙΘβΕΠ6βΒ. 1{ 15 ταταῖΥ αβεᾶ ΡτθοϊδεΙγ 1π ἴμο Ἰϊζοτα] 5εη5θ οἳ 
επιρἰγίπα, απιᾶ Ῥοτπαρς {λίς ο]ωβδίοα] β6Π5Θ οἳ {Πο ποτᾶ Ίας Ῥεεη {ἴοο 
τηπο] Ῥχθββεᾶ, 35 Ίπ ΡΗΙΙ. Π. Τ, πηοχε ο Α.Υ. θερς πιοβύ 61ο5εΙγ {ο 
ιο Αροβί]ο Ῥοϊπέ, 16 τοῖοιβ ταίηαχ {ο ἴ]ο 4ὔβεπος οἳ πΊοτα] ΝοτίἩ, 
Ῥοπογ, οἳ τορα(πθοη. ΟΜ. οἩ. 1. 16, αγ. 14, δ8δ; ΕΠΗ. Ἡ. 16: Φ81η88 
Ἡ, 290. Αἱ5ο 2 095. 1Σ. δ. 
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18-81. «099 ΜΕΒΒΛάΕ ΝΟΤ ΙΝΤΕΝΡΕΡ ΤΟ ΕΙΙΑΤΤΕΗ ΤΗΕ ῬΗΙΡΕ ΟΕ ΜΑΝ. 

18. ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ. Τ19 ΑΡροβί]ο Ἠθγο ᾳἱνοΒ ἴ]ιε ΤΕΔΒΟἨ 
το]ή/ Ὦθ ἆοεβ ποῦ πδο π]αῦ 18 τεριίθᾶᾷ 48 νὶδάοπα ἴπ ἴ]λο οχίοτηα] βίγ]ο 
απά Γγαπηθυοτ]ς οἳ Ἠἷ5 ἀἱβοοιγβθ, 16 πυοπ]ᾶ Ὦο οἳ πο πδο, Ἠ[β {θασμίης 
15 ποῦ Ιπίοπᾶεᾶ {ο 6οπν]πςθ {1ο Ιπία]]οοξ, Ὀαέ {ο οπαπρο ἴο Ἠθατί. ΗΒ 
ΠηθββΒρο 18 {Ἠθ 1ηθββ8ρο οἳ {ο ΟΤοβ8. ὍὉτ{] πιθη Ἠαγυο σταβρεά {λε 
Ίηπθχ Ῥοψαχ οἳ {8 ἀοοίτίπο {ο ἱταπβίογπα {ο 116, 16 ἄοθβ απἀ πιἉβί 
8ρρεαχ απ αὈβατα]ίγ {ο ἐποια,. Τ1θ τπεαπ]πς οἳ ἐπ ποχᾶς ἵ5 ἴπο ἀἱβ- 
οοατ5θ ἩΠΊΟἩ το]αῖθΒ ο ἴπθ 0Το058, ἴμο ροπ]νο Ῥεῖηςρ ἴλο ρεπίάνο οἳ 
Όλο ορ]εοῦ. ἈῬθ6 ποίθ ΟἨ ΥοΥ. ϐ. 

τοῖς μὲν ἀπολλυμέγοις µωρία ἐστίν. Το {19 ρετὶς]ήπρ 15 {ο1γ. Τί 
τηαδύ Ἠατο αίτιο] {ο οα]Μνα(οὰ ἄτοεε]ς απᾶ Ἠοπιαπ α5 {ο ν6υγ ααϊπί- 
6556η66 οἳ αὐβατάΙίγ ΤΟΥ ΠΥΟΠΘ {ο 6ο αροαί {μα ποτ]ά πιαϊη{αἰπῖησ 
{λαί 8 ΤΠΑΠ νο Ἠαᾶ Ῥεεπ Ῥραΐ {ο ἀθαζι ἔον βοάΙοη ἵπ πο τεῖση οἳ 
Τιρενίαβ νναβ ἴμθ Βάρτοπιθ ἄοά Ἠίπιςε]ξ, ἵπ βοβ]]γ ἔογπι. Ο8, Αοΐς 
Χχγ]Ι. 24. Επί 5Π0]Ὦ Ῥο6ΓΒΟΠΒ π/ΘΓθ ρογἰκλίπᾳ. ΤπΠαυ Ίθτο ον ἴ]μο τοιᾶ 
{ο ἀθβίτασίοη. Ὁπί] 011ογ οοα]ά αοκποψ]εᾶρο {πο πιγείετίοιβ Ίαν οἳ 
χθᾶρπαρί]οη ὮΥ {μα Ῥ]οοᾶ οἱ {ο Ἠο[αβί, ἔπογε πο ποίλίπςσ {ο Ῥτουοπῦ 
{λεπα {γοπα {ποτεαβῖηρ ἵπ β1ηΓα]πθρβΒ ἆαΥ ὮΥ ἆαγ, απ{] ιοί βἶπς Ἠαά 
Ῥτοιρῆί ὑμαί ἀεξίτασίίοη {ο ρα88. 

τοῖς δὲ σωζοµένοις ἡμῖν. Βιῦ {ο π8 Πο ατθ Ίπ α 5ίαΐθ οἱ 5α]να- 
οι, ΟΥ ταίἨαχ, ΡΕΤΏΒΡΒ, ἴτι Ῥτγοςθθ οἱ δαϊυαίίοπ. Τλε ποτά σώζω 
βἰσηΙῇβθβ {ο 1Ίθ8οπθ ποπ ΑΏΥ ἸΚῑπᾶ οἳ Ῥτοδεπύ ἄαπσοι οἵ ονΙ]. Ὀεθ 
ΒΕΠΙΘΙΙΦΠΘΣΥ, Τ1χ.Β.Υ. 1η ο ΠΧ ΧΝ. 1{ 18 αβθᾶ 1π «οτοτα] 56ΏΒ6Β: (1) οἳ 
φαυΐἴπᾳ Γγοπι ἄαπῃογ, Ἐ8. Ἱκν η]. (πὶκ.) 1, κΗΠ, (σΗ1ν.) ὃ: 2 0Ἠτοῃ. κακσ!], 
22, (9) οἳ Πειρίπα, 2 0ἨτοἨ. χαχ!]. 8, (8) οἳ λεαϊίπᾳ, αν. χνῖ]. 14, ἐλοιιρ]ι 
(15 15 πο απ]ίθ ορτίαῖη. ΈοΥ α ΒΙΤηΙ]ΗΥ πβδ6 οἳ 6116 ποτά απᾶ 1ΐ5 ἀθτί- 
ναθϊνες 1η {ο Ν. Τ. 5εο (1) Μα(ήζ. κχὶν. 29, καν. 49, 49, (8) Μαέ. Ικ. 91, 
χὶν. 96: Ματ]ς νι. 56. (9) ἱ5 πο {οαπᾶ. Έοτ ΙπβίαποθΒ οἳ {ο 1156 οἳ Ο]]58 
ποτ 1Π {πο Ο]αβ8ῖο8 νο ΤΠΕΥ {α]κα ΒορΗ. Ρ)Ι. 919 σώσαι κακοῦ μὲν πρώτα 
τοῦδε, ΤηΏπιο. 1. Τ4 ἔσωσε τὰ πράγματα. ΟΕ, χοπ. ΠΗείίοπ. υπ. δ, 8ἱ5ο 
Ατὶδί, Νίο. Εἰ]ι. τ. 2 σώζειν τὴν ὑγίειαν, απὰ Ώϊοη. Ἠα]. Ώε Οοπιρ. Μετὺ. 
ΧΥ, σώζειν δύναμιν, ἴο Ῥχεβθχνθ {ο 1οτοῬ οἳ ΑΥΊΙΡ165, απἆ αοοοτᾶῖπᾳ 
{ο ΒΟΠΊΘ Θ81{οΥΕ σώξζειν συμμετρίαν ἴο Ῥτθβενθ ΑΥΠΙΠΙΘΙΤΥ οἳ ΒΕΠ{ΘΠΟΘΒ. 
Ἠετε {θ πνοχᾷ τοῖσι» {ο α Ῥροψθ6χ οχἰδῖηςρ 1π {πο ΟΤΟ5Β οαρα)Ιθ οἳ 16β- 
ουἵηπρ ππεη Τοπ {ο ἀοππΙπίοπ οἱ ἐΠπεῖτ ϱἱπβ. Οἱ, Μαἰδ. 1. 21. Τ5 8ο 
411918 Ῥοί]Ἡ ἔγοπα ἐο ΤΙΧΧ, απἆ ο]αβδῖοβ] ἀγθεῖς. βῬ6ο 8ἱ5ο ποίθ οἩ ο, 
να, 14, ἡμῖν 18 ὮΥ 16β ροβίίοπ οπαρ]ηα{1ο. 

δύναµις θεοῦ ἐστίν. 19 15 {19 (ο: 4) Ῥοποσ οί αοά. Το ἀθαί]ι οἳ 
Οµτῖςί οἩ {πο Ο0Το0β8 παβ {ο ρτεαῦ πιοίῖνο Ῥοψθχ οἱ ἨππΙβΏ τερβεΠθᾶ- 
6Ἴοη. Έτοπῃ ἐπαί Γα]] απᾶ οοπηρ]οίθ βαγγοηᾶςν οἳ Ηϊ5 ΤΗ απ ΠΠ, 
ἨΙ5 ποιο Βα]Ι, ο ἴἶιο 1 οἳ ἐ]ιο Ἐαἴ]ιαυ, πιαπ]ς]πᾶ ἀετῖνες {ο βἰτοπρί] 
πἩΙςἩ, 1 αδεᾷ, ποιά οπαῦ]θο {]θίη 85ο {ο {16ο {]ιθπιβθο]νος [τοπι {]θ 
γοζκθ ο βίῃ, ΤἨοθ Ῥοψοτ οἳ ἄοά πιθβΏς Ἠεγθ ἔ]ο (οἆ-μίνοι Τασι]γ οἳ 
οΥθιοοπαῖηΏῃ 8ΙΠ. δύναμις (560 Ατίβίοί]ο, Νίο. Εί. τ. 1, Υ. 1, ἆο.) βἰση]- 
865 Ῥοψεχ {η 19βε]ξ, ἰ]χθ οαραοΙίγ οΥ Γβοι]6γ {οτ ἀοΐτς Ε11ΠβΒ, 85 ορροβεᾶ 
"ο ἐνέργεια, ἨΝΠ]ο]ι βἴσηίβθς Ῥον/οχ ἵπ ἁοἴίοη. 6 ση ΠΟΥ 968 ἨουΥ ἔο 
επιρ]ογπαθηέ οἳ «Υβᾶοπα οἳ ποχᾶ5) που]ά παπα] {ο Οχ0β88 "οἱ ποπθ 
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οβςοῦ. 14 15 ἴ]ο οἸοαπεπορ ποῖ οἱ ποτᾶς Ῥαό οἳ [ποῦς πΠἨῖοα Βὲ Ῥατ] 
ΝΊΕηἨθς {ο πδδο. Απᾶ Ὦθ Ρροϊηζς {ο ἴΠο ΟΤοβ8 88 Πο οπθ ρτεαί Ἐαοί 
νυη]ο]ι ας οΏαησεᾶ ἴπο τε]αίίοπ5 οἳ ἄοᾶᾷ απᾶ πιαη. Απγίηϊης πἨΙς]ι 
βογνοβ {ο οχα]ῦ πιαπ)Β ορ]πῖοη οἳ ἨΙπαβε]{ αρατύ ἔτοπα {παί ρτεαί Ἐαοῦ, 15 
ΟΠΙΥ {ο τοῦ 16 οἳ 1618 Ῥοπαχ {ο οΏαησο {πο 146. ΟΙ. Ῥοτη. 1. 16; 2 Οοτ. 
1γ. τ, αι. 4: ἘΡρΠ. ΠΠ, 16, 20, ἍΑ18ο οἩ. Π. 4, ὅ: ΡΠΙ. 11. 10: 1 Τ1εεςΒ. 
1. δ. Τηαβ ἴμο ἴθγπ «βανγῖησ Ῥοπετ) 18 αρρ]εᾶ Ὦγ Βί Ῥατπ] {ο {πε 
(.9οβΡε], {ο ἴλε 0ΤοβΕ, {ο μπε ἨεβαγτδοίίοἨ, {ο ἴπο Ἠο]σ Βρϊτ]θ, {ο ΟἨτ]εῖ, 
απᾶ ἀγθοίΙγ {ο ἄοά Ἠϊπιβε]. Απᾶ τὶρΙί]γ βο, {ος /γοπι ἀοἄᾶ, {]γοιιφ]ν 
Οµτ]εῖ, ἐπ ια Βρϊτϊ6, Ιπιρατίθᾶ {ο τπΒ ὮΥ ἴημο (ἄοβρε], ο0Π168 8 Ῥοπος 
ν/μῖο] 15 αΌ]6 0ο {ΤαΤΙΘΙΟΥΤΩ 8, πο 816 ογαοϊῃεά η ΟΗἨτ]ςῦ, ἔτοπα ἴπθ 
Ίκεπερς οἱ Αἰπ[α] Ώθβ] Ιπίο {1θ Ίπιαρο οἳ {1ο Ππίπρ ἄοᾶ. Βεθ 8ἱ5ο 
Οο1. 1. 29. 

19. γέγραπται γάρ. Τη 158ἵαἩ ασὶσ. 14. 

τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν. ΤἩο ἀἰδμποίίοη Ῥείπθεη σύνεσις Ἀπᾶ 
σοφία 18 5αϊᾷ Ὦγ Οτεπιετ ἴπ 16 Τιεχίοοη {ο Ῥο ἰΠαί Ῥείπθει τεῇβεοίιῖυε 
απᾶ ρτοᾶιιοίίυε (λιηκίης. ἈἨαίπες ῬεΓῃβΡβΒ, Ῥείπεθη τεβεοβίοη θπᾶ 
ὑπέιλέίοπ. Ἔοι σύνεσις (ἴτοτα σύνειμι Οἵ συνίηµι) 1Ώνο]νερθ 8 /ΤΟ6688. 
Ατὶβίοί]ο (Νίο. Ετι. ντ. 10) ἀῑδιπραϊςηθβ σύνεσις 85ο ΤΟΠ Φφρόνησις, 
ἴμο {ΟΥΙΠΘΥ Ῥοαΐπς πθε]]εοίτα], ἴ]α Ιαίΐει Ριαοίίοα]. 66 8ἱ5ο Νίο. Εν. 
νι. 11. 

20. ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συνζητητής, 1.6. “ἴλα πβθ 
66ηοτα]1γ, ἴῑιο ἆαπ]ς]ι βοτίρε, {μα ἄτοε]ς ἀἱδραίετ.'---Ώεαπ Α]οτᾶ. 

τοῦ αἰῶνος τούτου. Ἴποβο ψοτᾷβ, αοοοτᾶϊης {ο Ώο ἸΜείίο, αΡΡΙΣ, 
ποῦ ἴο ἐπο Ιαβῦ οἱ ἴ]ο {ητεο εαδίαπίνες, Ὀτή {ο 81] οἳ {πεπα. αἰών 18 
χαίηετ αρθ {παη, σα Α. Υ., ιυοοτίᾶ. 

οὐχὶ ἐμώρανεν. ἨαῦἩ ποῦ ἄοᾶ πιαᾶς {9011513 µωραίνω, 1]κα περισσεύω 
απᾶ ολοι Υοτος, 15 αδεᾶ ἰταπβινεισ Ίπ Ν. Τ., {ο πια] αρ {ου πα 
αὔβοποῬ ἴπ (τοε]ς οἱ ἐ]πθ ομιβα{ϊνο τοῖσθ, 50 ΟΟΠΊΊΠΟΠ 1π ἴπο Ἡθύρτον. 

91. ἐπειδὴ γάρ. Α. Υ. “οι α[ετ {αί. Ῥαΐέ Ὢήποι, γ. ἅταπα. 
Ῥΐ τῃ. 6 δδ (απὰ Μου]ίοπ)”5 ποίς), βαὖ5 {λμαί ἐπειδή 15 ποῦ τβθᾶ οἳ 6πιε 
1π Ν.Τ. Τταηβ]αίο {]οτοίοτο ἔος 5ἴποθ. πα πιεαπίπρ 15 ἔΠαῦ βἶποε 
Ἠάπιαη πηδᾶοπι οοπ]ᾶ ποῦ επ]σΠίοι ἴπο ποτ]ᾶ, 165 Ῥ]εαβεᾶ οᾶ {ο επ- 
Ἡρλίεη 16 Ὦγ ναί πιαη 1Π Ἠ]5 ϱε]{-οοποεῖέ τερατάεᾶ α5 {ο11Ψ, απᾶ ἔμαβ 
{ο ἀἱερίαγ πιαπ΄ς {9117 {ο Ἠϊπαβε]{. 

ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ. Ίο αυ Ἠοτο 8 οοπηίταβὺ ἄταπη Ῥεΐίπεεπ 
αοᾶ”5 πῄξᾶοτα απᾶ ἐ]λαῦ οἵ 1παπ. Μαπ)5 νΙβᾶοπα οοα]ά Ῥαΐῦ Ιπᾳαῖτε απᾶ 
Ἀἴσᾳθ. οᾶ”5 νὶκᾶοπα Ἰαᾶ ἀεοτοοᾶ ἴ]ιαί ὮΥ β1οἈ 1πθΔἨ5 πΙᾶη β]λοπ]ᾶ 
οΠΙΥ 1θαΓΏ Ὠ18 Ψ/ΟΒΙΚΠΘΒΡ. 

διὰ τής µωρίας τοῦ κηρύγματος. Τταπβ]αίο πηῖἰ]ι ἐἶιο ἨΠοπαϊδῃ γετ- 
ΒΙΟΗ, ὂ ἔ]ιε /οοἱίε]ιποβς ο) Όλο ργεασλῖπιᾳ, 1.6. οἳ Πο Ροβρε]. Ἔμο πγοτᾶ 
ἐταηβ]αϊοᾶ ῥργεασ]ιίπᾳ εποι]ᾶ ταίπεν Ὃο τεπᾶρταᾶ «υ]ιαὶ {5 Ργεαε]ιεᾶ. 1ά 
16 οα]]6ᾷ {οο]ἴβ]ιηθςς (1) Ώθοβαςο ΄{ποβθ Ἡ]ιο Ίετο ροχϊςμΙπᾳ᾽ ἐΠοπρλύ 1ΐ 
Βο; (2) Ώεοσις 16 τοι α]τοά πο Ἠϊσ]ι Ἰπθε]]εοίακ] ϱἱῇὲ, Όαί ΒΙπΙρΙ6 ζα1δ]ι 
ἵη ο ογποϊβθοᾶ απᾶ τῖδοπ Τιοτᾶ. ΤΗΙ5 αρπεραίῖοπ ΘΥ πιαπ οἳ Πἱβ παίπτα] 
ῬοποΥβ ν/88 ἴμο Βταί βύερ 1Π ἴο τοβᾷ {ο βΒἱΥβίΙοΠ. ἘῬπί νε 8γθ ποῖ {ο 
ΕΙΡΡΟΡΘ {]ιαί αξίες πια Ὠαᾶ πας ϱαστεπᾶοτεᾶ {Ίιοβθ ΡοΝΘΙΒ {ο ἄοά ἵπ 
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α αρϊτϊξ οἳ ο]]]411]κο {α1{Ἡ, Το γγαβ πο {ο τοοεῖτο {παπα Ῥαε]ςτορεπετα{εᾶ 
απά (απββριτεᾶ. 

σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. Τ1ο αοτὶςῦ το[θχβ Ώαο]ς {ο εὐδόκησεν. Έτοπι 
{1ιο πιο ν]οη ἄοά 5ομῦ {πο ἄοβρε] Ιπίο ἐπ ποτ], 16 Ώθσβππθ 8 ΤΠΘΑΠΒ 
οἳ βα]ναΔῖοη {ο ἔποβο Ψ]ο Ῥε]ίθνο 1δ. Τ16 Ῥγοβεπί πιστεύοντας ΙΠΙΡΙΙΕΒ 
ἐαῦ μῖς Γαϊθ]ι 18 {ο Ὦο α ΟΟΠΗΠΊΙΟΙΒ οοπάΙΙοη. 16 15 ποί {ο β8νθ 
{οβθ π]ιο Φεἰίευεᾶ,᾽ πιστεύσαντας, Ὀπῦ “ποβθ πο εοπἰΐπιο Ὀεευἴπῃ. 
Τμ Ῥτεβεπίέ 8ἱ5ο οοπ{οπηρ]αίθΒ {]θ οοππια] αἀάῑίοη οἳ ην Ῥε]ῖευετβ 
{ο {πο Ὀοᾶγ---ἴἹιοβθ Ψ1ο αἲ απ! ἐΐπιε 8το Ῥε]ετετβ ἵπ ΟἨβἱ, 

90. ἐπειδὴ καί. ΒΙΠοθ 81βο. Αποΐιες Ῥτοο οἳ Ποπ Πέ] Ἠππιαπ 
πΙβάοπα ανα1]εᾶ {ο Ῥοπείτα{θ {119 οοπηβεῖς οἳ {πο Μορί Ἠίρῃ. 

σημεῖα. 1ο ζενς (Μαϊ. χἩ. 98, ατῖ. 1: Ματκ τη, 11: Τακο χα. 
16: ομπ Ἡ, 18, τι. 50) τοααϊτοᾶ οχίεγηα] αἰἰεβίαβοηβ οἳ {ο Ῥοψετ οἳ 
Οµῖςέ, απᾶ ερρεσῖα]]γ {]ιαί οἳ έπο εαὈ]αραίίοηπ οἳ {πο ποτ]ἀ {ο ΗΒ 
Κἰπσ]γ ααἰΠποσΙγ. Πε ἄτεεκς βοαρ]ί ἀἰα]εείο ΒΙΙ1 ἔτοπα οπθ 1ο 
βερ]τεᾶ {ο Ὀο {]αῖχ {68ςΠἨ6Υ. 

29. ἡμεῖς δέ. 16, ΟΠ ἴπθ οΟΠΙΤΑΙΨ. 

Χριστὸν ἐσταυρωμένον. Τ19 ΟἨτρίαη ἀοείτῖπε πγας {]πθ πΘΥΥ ΥΘΥΕΙΞ6 
οἳ νηαῦ ἆ6ν5 απἀ ἄτοεοκα ἀεπιαπᾶεά. ἸΤπδίεαᾶ οἳ ΜορβδίαὮ προηπ 8η 
εαχίμ]γ {ητοπα, τίαπαρῃαπί οΥ6Υ ἨΙ8 επεπΊ16Β, Ιηρίεαά οἳ α βΚΗ]Γα] απᾶά 
οτἰρῖπα] ἀῑδραίαπί, ιο ΟΠτϊεάαη ῬτθασἨετβ βρεα]ς οἱ ο οοπάεπιπεά 
οπἰπηϊηα]. Α5 α {οπιροτα] Ῥτίηπσο Ἠο Ἠαᾶ πο ΡγείεΠΒΙΟΠΒ {ο ποίϊσθ. ἜΤο 
ἰλο Εΐ]ε οἳ ΡἨΙ]οβοβ]ος, αὖ 1εαςῦ 1π {ο Οοτιπ(Πίαη 8Β6Π56 οἳ {ο {θτΠῃ, 
Ἠο Ἰιαᾶ πο οἰαῖτα. Ἠίς οπθ βγσαπιεηύ 88 Ηίς Τη{οαπᾶ Ὠοαίῃμ. παῦ 
πιοπᾶθι 14 {15 ἀοοϊχίπο Ίν6χθ {ο ἴπο ὀθ6ιψ5 απ οὔθηςσς, απᾶά βΗΘΘ6Υ ηΟΠ- 
ΒΕΠΑβ6 ἵη ἐπο εαχ5 οἳ {6 Ιπᾳπ1β101νθ απᾶ Αγραπιθη{α{]νο ἄτοεὶκὸ ἸΜοτε- 
ΟΥεΥ {1θ οπτβε Ῥτοποιποθά ἴπ Ώοειί. χχῖ. 25 ν/α8 α ϱτοβύ ἀἰλοι]ίγ ἴπ 
ἴλθ πγαγ οἳ {πο τθοερίΙοη οἳ {ο ἄοβΡρα] Ὦγ ᾖ6πβ. 

σκάνδαλον. ΤἩΠε Α. Υ. ἐταπε]αξοη εἐιπιο]ἴπφθ]οε] 15 παοβῦ Ῥτοῦᾶ- 
ὮΙγ Ἱποοτχθοί. σκάνδαλον 15 Ῥτορετ]γ α γαρ ἰο εαΐο]ι Ὀϊγας, απά 1ὲ 18 
οτά ἰπασΙ]γ πβεᾶ 1π πο ΤΙΧΧ. 88 οᾳπτα]οηπί {ο πατο. θε ασ. Π. ὃς 
1 Βαπι. αν]. 91. 1 18, Ἠονεταχ, αβοᾶ {ο {γαηβ]αίθ Β, ποτᾶᾷ θα αἱνα]εηῖ {ο 
αἐωπιδίἴπφθίοσλ η Τιον1ζ. χὶκ. 14. Οἱ. 81. ν. 11. 

µωρίαν. ἘοΙ]γ. ΤἩθ Α. Υ. Γοο]ίβ]πεθ Ἠατᾶ]γ ρῖνες α βἴτοηᾳ εποπΡρ] 
ΕΘΠΡ6Θ, Β1η0θ {16 γγοτᾷ Ἠ88 6οπθ οπῦ οἳ ΟΟΠΊΠΙΟΠ 356 απά τεπιαίΏς ΓΟΥ 15 
οη]γ 1Π {πο ΒοπΙρίατθβ. 

24. αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς. ἨΒπῦ {ο ἴπθ οα]]εᾶ ἴπεπςε]νες, 1.6. 88 
ορΡροβεᾷ {ο αἲ] οὔἩεχβ, 

Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοὺῦ σοφίαν. ο {5 5ο οα]]οᾶ, Ῥεοατςο ἵπ 
Ἠίπι ἀφε]έ αἰ] ιο Γα]ποξβ οἳ {πο Ἠήνίπο πιαπ] οδίεᾶ ἵπ Ῥος1]γ {οτπη, 
Οοἱ. Π. 9. Ῥεθ ποίθ ΟΠ νεχ. 18. 

2δ. ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ. Ώ6αη Οο]εῦ τοπ]ατ|κ5 (]λαξ (15 τηαΥ 
οἱίμοχ 16{ΘΥ {ο Ὑ]αί ρτθοεᾶθς οΥ π]ηαέ {ο11ού/8. 11 {ο ἴμα Ἰαΐΐος, 16 ΤΕΓΟΤΒ 
{ο ἴἼιοβο πγἩο σθοθῖνθ {1ο (οβραὶ, πο το Ἡήδες Απᾶ ἨΙΟΣΕ Ῥοψεγβα] 
ἴμαπ οίἩογ ππθη. ΤΕ {πο {οσπηασ, Ὑθ πηαςί εχρ]αῖη 16 έωαΒ. Πα γναβ 
{011Υ 1η {ο 6γες οἳ έα ἄῑθεῖς, οἵ ΨΥΕΒΙΚΠΕΒΕ 1Π έ]ιε ΕΥΘΒ οἳ {8 6εΥν, 88 
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γα [8Υ γγῖςετ απᾶ βἰτοηρεχ {παπι {Ποαῖγ Ἠϊσ]εδί οοΠποβρΒΙοΏβ. ΤἩἨθ Πενθ- 
Ἰα0ἱοη οἳ ἀοά ἵπ {πε πιαη ΟἨτ]βέ ἆθβαβ-- πο Γοο]βΙπθ58 οἳ ἀοᾶ, ἴ]θ 
1ηβηΙ{ο α]]γίηρ 1{βε] ἴο ἴπε Εϊπιίο-- Ὕγας ἴπο Ῥεγ[θοδίοη οἱ {ο Ῥἱνίπα 
Ὑμλβάοπα; λα οτποϊβχίοπ οἳ βἵπ {η {πο Ώοα{Ἡ οἱ ΟΠτῖςί---ἴ]νθ Ὑγθα]ςηθ5Β 
οἳ ἄοᾶά, ἄοά ραΒετῖπςρ, ἁγίηᾳ-- πΨαβ ἴἶιο Ἠϊ]σμοβί πιαπ]{οδίαθίοη οἳ 
Ἠϊνίπο Ῥοψαχ, ἵπ {μαί 19 ἀθβίτογεά γηλαέ πούλίπσ εἶδο οου]ά ἀθβίτογ. 
Έου Ομτ]βί, Υ βαρτηϊζήπς {ο {ο ΤιἉΥΥ οἳ ἄοᾶ α5 16 αβθοίεᾶ βἰπ[α] ηδη, 
πηαάο τεοοποΙΗα{]οΏ {οΥ ΒΙΠ, απά ανο {ο α1Ι γιο Ὦγ {αέ1ι ἵπ Ἠ]9 Β]οοᾶ 
απ]ζθᾷ ἴΠεπιβε]νεβ 6ο Ἠίτη {ιο ρογγεχ ἔο ἀθβίτογ ΒἴΠ, απᾶ {ο Ώθοσπιθ 9Ώ6 
πι ἀοα. 

96. βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν. Ῥετ]αρς, Ῥε]μο]ᾶ σοασ οβ]1πρ. 
Βο Ὑπ]ραίε, 1ο απιά Έγπάα]θ, ΤΠ Αροβί]ο αᾶᾶς απ Π]αρίταίίοη οἳ 
18 Ραγαάος {η γεν. 25. ΤΗε ἐταῦῃ {5 οχοπιρΗβοᾶ ἵπ ἴ]ο στου] οἱ ἴῑιθ 
Οµηβίαπ ΟἨατοῃ. 168 Ίαπν οἳ Ῥτοστοςς ἵβ {ο Υετγ ορροβί{θ {ο ἐλλαί οἳ 
811 ογάΙπατγ Ροᾶΐ65. οί ἴ]ο Ῥοψετία] ἴπ ταπ]ς, ααἰΠοτΙζγ, απιᾶ Ιπῇο]]εοῦ, 
Ραῦ ια Ῥοοτ, ἴπο απεάασα{θᾶ, ἴμο απἰπβαθπ{α], νγοτο Βτδῦ αἰἰτασίοᾶ {ο 

. Ομη]ϱί, απ] Ὦγ «α Ῥτορτεβείνο γἱοίοτγ οξ ἴῑλα ἰσποταπί οΥ6ς ἴλθ 
Ἰεαγπεᾶ, πε Ἰον]γ ογες {λε Ιο{ὔγ, {ο 6πωροχου Ἠπιβο]ί ]αϊῖᾶᾷ ἄοσνα 118 
ΟΓΟΝΗ Ῥε{ογθ ἴμο Οτοβ8 οἱ ΟΗτςί.’- ΟΙεμβαβεπ. ΤΠαβ 1ο τοα] νγοα]κ- 
ΏΘΒΕ οἳ πιαἨ αηά Ἠ]5 Ιποαραοἰζγ απαϊᾶρθά {ο αἰίβίπ {ο ἀοᾶ πθτο ἀθπιοῃ- 
βίταζεά, απᾶ ἀοᾶ) οὐ]εοί, ἴπο ἀθρτϊνίηρ ΠαπικηΙϐγ, α5 51οἩ, οἳ αἲ] 
οι α89 οἳ βε]{-βαὐΙ5[αούῖοη (νετ. 99), αἰίαϊηθά. Τὲ {5 ΠΘΟΘΒΡΔΣΥ {ο αάά Ἠοιθ 
ἔλαί κλῆσιν ἆοθΒ ποῦ 1πθαΏ νγηαῦ νο πειια]]γ απάριείωπᾶ Ὁγ {1ο νγονᾶς 
υοσαίζοπι πι ἴΐε, Ὀαΐ ταίῃεχ « {ιο ργἰποίρἰε ἄοᾶ ]ιας Τοἱοιοεᾶ ἔτι εαϊτίτιᾳ 
γοιμ) (Βεζα); οἳ. ἘΡΗ. 1ν. 1, Ὑ]ιθγο {πο β811θ ἄχθοῖς νγοτᾶ {5 ἰχαηβ]αίοά 
υοσα{ἴοπι, Βπιᾶ ἵβ {ο]]οιγεᾶ ὮΥ το)ιεγειοζέ]ι. 

δυνατοί. Ῥοψεγ[α], ος πς 5Ποπ]ᾶ που βαΥ Ιπβιθπ{!αΙ. βεο Τηπο. 
1. 66, Ὑμετε 16 15 εκρ]αϊπεᾶ ΡΥ τῷ ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ. 

εὐγενεῖ.. Τη. νγεῖ]-Ῥοτῃ. πει απᾶ Μετα Ῥτοίαγ {ο οοπιρ]οίθ ἐ]ιθ 
5θηὔοπορ υΠζη εἰσί Ἠθγα Ιπβίθαᾶ οἱ πηζ {ο ΄α1ο οα]]οᾷ ̓  οἱ {ιο Δ.Τ. 

2Ί. ἐξελέξατο. Ῥε]εοῦεᾶ. ΤἨο Ῥτοροβϊδίοη ἀοποίος βε]οοίῖοπ ἔγοπα 
ΔΠΙΟΏΡ 8 ΏΙΤΩΡΟΘΥ: ἴμθ νοίορ ἀρποίθς {ιο Ῥαγροςβε {οτ πληίο]ι ἄοά οι]]οᾶ 
ἴΠεπι, 1.6. {ο ἆο Ἠ1β γγοτ]ς; {ιο ίοηβο ἀθηοίθς ἴμο ποὖ οἱ ο]ιοῖορ 1556] Μ, 

ἵνα καταισχύνῃ. Ίπ οτᾶςτ {παῦ Ἡθ παρηῦ Ὀτίπρ ΐο βἨαπιθ. Τὲ 15 
Βίχοπρεν Όλαη {πο Α. Υ. «οοπ{οιπᾶ. Μαπ)ς 11]-ρ]ασθᾶ βο]{-οοπβᾶσησθ 
ἀεπιαπάεᾷ ἨαπηϊΠα{ίοἩ, 

28. ἁγενη. 1ον Ῥοτῃπ. Μεη οἳ πο ΓαπΙ]γ, 35 πο β]ου]ᾶ βαγ. 

ἐξουθενηµένα. ΈΤ]ο ρεν[οοί ρατ[οῖρ]ο Ππίοπβίῇος 1ο οοπ{θπαρέ. 

τὰ μὴ ὄντα, 1.9. ΄ {Ἠϊηρς ν/ηῖο]ι Ὦγ οοπηρΒχίβοΏ 416 Ποη-οχἰκίοπί---- 
[μῖηρς γγπίο Ὦγ {πο βἰᾶς οἳ οἴ]μει ἐμίπσς οἱ Ἠΐσ]οχ Ιπιροτίαπσο 1π οἳΣ 
ἨππηαΏ 6ΥΕ5 ΔΡΡ6ΒΣ {ο π8δ 48 ποίλίῃπσ. θέ {Ἠθβθ, ἴΠ ἴ]μο οοιιπβο]ς οἳ 
ἀοἆ, αἲθ {ο οΏαηρο Ῥ]αοθΒ, απιᾶ ΠΠοΥθ ἔ]λαπ «Ἠαηβο Ῥ]86θΒ, νηἩ ἐπίησ 
Ὠιαῦ ατε ἨΙβΗΙΥ τερατᾶεᾶ 1π ο βἰσΗί οἱ πποῃ. ΤΕ ντο οπαῖδ καί (566 
Οτίεῖσα] ἸΝοίθ) νο πηα]κθ ἴ]ιοβο Ἰνοχᾶς πού {]ιο οἰἴπιακ οἳ ἐ]ιο βοπίθησθ, 
Ῥαΐ π]θγε]γ 8 οἶαταδθ ἴη ΑΡΡΟΒΙΕΙΟΠ {ο {πρ χοδ. Τ]ας ἱπίετηα] ογἰάεπορ 
18 {η Ί8γοιχ οἳ {Πο τείθη{Ιοη οἱ καί. 
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καταργήσῃ. ΤΠϊ5 ποτᾶ ἶ5 [τοαποεπ{]γ αδεᾶ ὮΥ δέ Ῥαπ]. Ῥαΐ εκοερί 

1Π Ὠ]8 Βριοίος 16 οΠΙΥ οσοι ἔν]οῬ 1Π {ο Ν. Τ., απᾶ 115, 16 15 ΥΥΟΣΙΥ 
οἳ τοπιατ]ς, 1Π ΥΥΤΙ{ΘΥ5 ππᾶοΥ Ἠί5 ΙΠβποεπσθ. 66 ΤιακοκΙ. Τ; ΗΠεῦ. Π. 14. 
Τ]ιο Βχδί οἳ {]ιθβθ Ῥ8558 568 ᾳἱνοΒ {πο οχαοί 56ΠΡ6 οἳ {6 γγοτᾶ. Ῥενῖνεᾶ 
ἔτοπι α Ῥτίναίίνθ απᾶ ἔργον (κατὰ ἀοποῦίηρ οοπιρἰείεπεςθ) 15 ΠΙΕΑΠΒ ἴο 
γοπιάεγ ι9εῖε»ε, ἴο πια]ε οἱ πιοπε ε[[εοί, 10 ἵ5 γατίοιδΙγ ἐταπβ]αίεὰ ἴΠ {11ο 
Α.Υ. Ἠετο ἰμο Ἰάδα 19 οἳ τοάποῖπσ {ο Ιπβίσπίβοαποθ {πῖπσα γγῖοΙ 
Ἠϊ(λογίο Ίνετε ἵπ Ηϊρ]ι τορατᾶ. Ο/Η. ἄργην φιλίαν Ατὶςῦ. Νίο. ΕΠ. τκ. ὃ. 

49. ὅπως. ο” Ῥατροβο ΙΠ α]] {ἐλῖς 15 Ἠετο ἀῑδΙποί]γ Ροϊπί{οᾶ οιὔ. 
Τί νγαβ {ο ΤεΠΙονθ α]] ΡοββΙΡΙΩΥ οἳ 5ε1/-σ]οσίβοαίῖοπ ἔγοπα ππαπ]άπᾶ, 

80. ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖ.. Έτοπα Ἠϊπι, 1.6. 35 ἴ]ια βοπγοθ οἱ γοιχ Πα, 
Το ἴλθ γγοτ]ᾷ γοα β6εΠα 85 ποίµ]πρ. εί ἵπ απαίῃ, α5 Ῥαΐηρ ἵπ Ηίπα, 
(ωτοαρ]ι Ἠϊςδ Βοη (ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ), Υοι τα ρτεαίετ {απ α1 Ῥερῖᾶο. 
Έου ΥοιγΒ, 45 ἀθι]γεὰ ἴτοπι Ἠίπα, ἶ6 {ο ο] πο Εἰτίι απᾶ Ρείηρ. 
Οἱ, ὀομπ 1. 19, 16. 

ὃς ἐγενήθη. ΊΠοΟ 5 πιαᾶθ, ΟΥ ΏΘΟΔΙΠΘ. Τύ ἵ5 πού οργίαῖη {λαί ιο 
Ῥαββΐνθ 56156 οςπ Ὦο6 Ῥτοββθᾶ Ἠθχο. Βεθ ΕΙοοίῦ”5 ποῖο οἩ 1 ΤΗ6ΡΡ, 1. ὅ, 
«Ῥοοαππθ) βπΙ{8 {ο ραββαρο Ῥο50. 

ἀπὸ θεοῦ. ΤΠ οοπ/γααΙβίϊποΙοπ {ο ἡ σοφία τοῦ κόσμον, τετ. 20. 

δικαιοσύνη. ΕἘρΠίθουβποςς οὐ μβήοθ. Τ{ 15 ἴο Ῥο οΏβοχνεᾷ ναί ἵπ 
ἄτεθῖς, Τιαϊπ απᾶά Ἠεῦταυν ἴ]θχο ἵ5 πο ἀἰδποίίοπ Ῥείπεεη {ο Ιάεας 
1ηγο]νεᾶ 1π {]θβο ἩΟΥάΒ, ἴπετο Ὠοίησ οπΠΙΥ οπθ πγοτᾶ {ο ακρτθβΕ {μοπι, 
Αχίδίοί]ο, Νίο. Πί]ι. ν. 1, ἀεβπες τισΙίεοαβπθΒΒ οΥ {αςίϊσς 5 (]λαί γΥΙσ] 
ΤΘΠ4ΘΥΒ {ο ΘΥΘΥΥ πΙαη Ὑ]λαῦ 15 Γαϊγ απᾶ οσα πα]. ΤΗ5 15 π]αῦ 19 ἱπιρ]]οᾶ 
1Π πο Ἐπρ]ε]Ὦ ννοτᾶᾷ {ιβέΐσο. Ῥταῦ πνηῖ]ο ἐ]λο Βοτιρίατο πδο οἳ τίρη{θοβ- 
ἨΘ88 85 οοππθοίθοά η πο οἸαταοίοι οἳ Οµτ]δίὺ ας σῖνεη α. Ὠτονάςς 
ΒΘΗ56 {ο {ο πγοτᾶ, ΥΙΟΣ η ας βἰσπῖῇος πγ]αί ἶ5 αὈβίτασίαεᾶ]γ τῖσ]ιέ 
απιᾶ ροοᾷ, ντο τηἉδέ ποῦ ξοχρού {Πέ π ἐῖς ἴάεα, γ]ιαῦ γνό σα]] {αβίΐοο ἶ8 
Ἰπο]ιάθᾶ. 19 Γαοπ]{γ οἳ τἰσΠίθοιΒΠΘΒΒ, Υ6 Ἠθχο Ι68ΤΗ, 68 Ῥο οὐ- 
{αϊπεᾶ οπα Ολτὶςί 8ἱοπο, 

ἁγιασμός. Τ]α τοβι]ό οἳ οοπβθοχα{ΙΟΏ (5606 Ποίθ ΟΠ Υ6γ. 2), ἴ]θ 
Ροββ6ΒΡΙΟΠ οἳ αοὐπα] Ἠο]ΙΠθβς. 

ἀπολύτρωσις. Τ]18 γνοτὰ βἰρπῖβος ποί ἴμο τοςα]ζ ο} τοάσπιρίίοἩ, Ρα 
{λιθ γατιδοπιζτι Ργοςθ58, ὙΥΙα ο Βρθοῖα] τα[εγεπσς {ο 165 α5ρεοί οἳ ἀεἰζυσγ- 
απσο. ΑΙ ιεβο (1Πσ8 81ο ΟΥΤΒ ὉΥ υἰτίαο οἳ οἳς απίοῦ να φεδα5 
Οητίδύ, 

81. ἵνα. Τηο βεπίθποθ 18 Ιποοπηρ]θίθ. Ίο πιαδί ΒΙΡΡΙΥ γένηται Οἵ 
8οππθ θα ανα]οηπί{ Ἱνοτᾶ. 

ὁ καυχώµενος, ἐν κνρίῳ καυχάσθω. ΤἩο υ]ο]ο ποτ] οἳ βα]γα(ῖοπ 
18 οἳ ἀοᾶ. ΌΤ]ο Οοτιπ(πίαΏΒ, Ἰ]κθ ΠΙΝΏΥ οἴλετς βἴποθ, Ίγοτθ ΙΠο]Ιποᾶ {ο 
ἰα]κο ΒΟΠΙΘ οἳ ἴ]πο ογθᾶ1ξ {ο ἴπαπιβθ]νθ, Το Αροβίϊο τεπαϊπς5 έπεσα {ο 
Ἅγποπα 16 18 ἀπθ. ]6βο γοτάβ 81θ α ῬβΓαΡΗτα5θ οἳ δεχ. ἰκ. 25, 24. 
ΤΠ6Υ οσοασ αραῖη ἵη 9 Οοχ. χ. 17. ΤἨθ ψ]οῖθ Ῥαβδ8σο {θασ]ιθβ πβ 
Ενα ἨΠαπηαπΙϐγ 15 ποϊλῖπρ η ἴμο βἶσ]ί οἳ ἄοα, οχοερί 16 Ὦο οτεα{εὰ 
8Πον ἵπ Ολτὶςέ ἆθθιβ. ἙΒΥ υἰτίαο οἱ Ηἱ5 Τηοατηαθίοηπ Ἠθ Ῥθοσππες {ο 
38 ψήβάοπα, ποῦ ὮΥ πηθα8 οἱ ἨάπΙαη τοβεατοἩ, Ὀαί Ὦγ Ὠϊνίπε Ἠεγε]α- 
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οι; τΙσΗ{ΘΟΠΞΠΘΒΕΒ, ποῦ ὮΥ ποτκς ἄοπο ἵπ ορεᾶῖαποῬ {ο Ίαν, Ὁαῦ ο 
ἴπο 1Π/Πβίοη οἳ α ΒρίτΙ6 οἳ τιρΏίεοιβηθββ Ιπίο {πο βοαὶ ὃν ΟΠτιεί: 
βαποΙβοβ{Ιοη (1.6. ἴπο βεἰηρ αρατό {ο {πο ποτ]κᾶπρ οἱ α Ῥτϊηποϊῖρ]ιε οἳ 
Ἠο]ἴπεςβ), πού Ὦγ Ἠππιαη παθπζ, Ότί Ὦγ α Ὠϊνϊῖπο Ίαν οἳ στοψίἩ; τε- 
ἀεπιρίῖοη (1.6. ἴπθ Ῥαγίηρ ἴπο Ῥτίορ οἳ ος ἀεμνεταποῬ ΕΓΟΠ1 {118 ο8Ρ- 
Ών1γ 1η πυΏΙο] Ὑε ποτ Πθ]ά ὮΥ Επ), Ώθοαιαδθ 6 Ὑθχθ ]ο5δύ Ὀαΐ {οχ {μα 
Αἰοπεπιεηί τηαᾶο 07 ΟἨτ]βῦ, 

ΟΗΠΑΡΤΕΗ ΤΙ. 

0. [τοῦ] εἰδέναιτι. Τη τοεο. τοῦ 15 οπαεᾷ Ὦγ δΑΈ απᾶ πιοβί τεσεηί 
οἀϊίοτβ. Επί 16 16 ΡοβεῖΙβΙγ {πα ἴταε τεαᾶΙηρ. Βεθ ποίθ Ρε]ογ’. Β Ρ]8ςεβΒ 
τι Ὀείοχθ εἰδέναι. Ῥο Ἰεβίοοίῦ απᾶ Ἠοτῦ. 

4. [ἀνθρωπίνης] Ῥο[οτο σοφίας 15 {οππᾶ ἵπ ΑΟ, Ραΐ ποῖ ἵπ ΦΒΡΕΙΕΑ. 
Τηο ααἰΠοτῖσποἆ ο 1δΙοη οἱ ἴπο Ὑπ]σαίο τείαῖης 16, Ῥα 16 16 α,βετπῦ τοπ 
{πο Ὑείας Τιαίζ. απᾶ {τοπι βοτηθ ο]άετ οορίες οἱ πα Ὑπ]ραίε, Τηε 
Ῥοβ]Ώ]ϊ{ο οπαῖζβ 16. Τὸ 15 ουνίοπβ]γ Ιηίτοᾶισεᾶ {Τοπ Υεχ. 19. Τηε τεχῦ 
15 1η οοηβΙᾶεταβρ]θ οοη{αβΙΟἨ Ἠείθ. 

10. ἐραυνάᾷ. Βο ΝΑΒΟ, Ἐθο. (οοττεοίῖπᾳ ἴο {πο πιοτθ πια] Ο]αβεῖσα] 
ΤΟΥΠ1) ἐρευνᾳ, ναι ΕΕ. 

11. ἔγνωκεν. Βο ΣΑΡΒΟΡΕ. 

19. [ἀγίου] αΓἴοι πνεύματος. Οπι. ΝΑΡΒΟΡ, Υείαβ Τιαί., Ὑαϊδ. απᾶ 
Ῥοε]μίίο. 16 Ἠαβ ἴμο Ίου] οἳ α πηβτσίηα] ϱ]ο8ς ος απ ππαιΠοτίσεᾶ 
αἀα1δίοπ, Ῥετ]μαρς {τοπι ΠαβΙῦ. 

1δ. [μὲν] Ῥείοτο πάντα. Οπι. ΑΟΡΕΑ Υγεία Τιαῦ., Ὑα]ς., Ῥεββϊίο. 
Ῥ Ἱπβετίβ 1. Τε ψ]ο]ε γετςδο 15 οπ]]Μθθᾷ ἵπ δὲ, πο ἀοαρίῦ ἔτοπα {πθ 
χορεθἰίοη οἳ ἀνακρίνεται 8ἱ ἴλο επᾶ οἱ ἐΠ15 απ ἔμο ρτεοεᾶίηρ ΥΤαιςθ. 

Οπ. ΤΠ. τα--16. Της ΙΕΡΟΜ ΟΕ ΤΗΕ (108ΡΕΙ, ΡΙΒΟΕΗΝΙΒΙΙΕ ΕΣ ΤΗΒ 
ΒΡΙΗΙΤΟΑΙ, ἘΑοῦΙιτΙΕΒ ΑΤΙΟΝΕ, 

Τη Αρορί]ο πού Ῥδρῖπβ 6ο ]πβί[γ Πῖβ Ῥτεβοβίης. Τύ παβ πού {λαῦ 
οἳ οπο βκῖ]]εᾷ 1π μα {αβπίοπαῦια αγριαπιεη{αθ]οη οἱ ἴπο ἄαγ, απᾶ {παῦ 
{οΥ {1ο ΥΘᾶΡΟΏ5 α]τεβᾶγ ού {οτί 1Π {Πο Ἰ85ἱ οπαρίετ. Οἱ. οἩ. Ἱ. 27, 
28, απᾶ οἩι. Π. 9. 

1. ὑπεροχήν. Ἐκσοει]επορ Ίπ πο Εἰτῖοῦ 66Ώ59 οἳ {ο ποτᾶ---ἴπαῦ 
τηπο] ΟΠ ΠΟΠ Ἠαβ 8Ώουθ αποίµεχ, στα, ἨούπΕΥαΥ, 1{ 18 αρρΠΗθᾶ {ο 
{πο Ἡϊση-Βονπα ΒἴγΙε οἳ εἰοαπεποο αἀπηϊτεά αὖ Οοτίπ]ι---Οοτιη(ΒῖΕ 
τετῦα, 88 β1οἩ Ιαηρααρθ παβ Ῥτογετβία]]γ ο8]]εᾶ. 

τὸ µαρτύριον τοῦ θεοῦ. Βύ Ῥαπ]” (εβίίπιοπγ :οοπορτηίηᾳ ἄοᾶ; {πο 
νηίηθβς Ἡθ ϱ8Υθ6 ο Ἠ1Ιβ οοπιρ]ηεᾶ Ίονο απᾶ ]αβίσε, πιαπ]{θρίεᾶ {ο ἴηθ 
σιοτ]ᾶ 1π πο Τη{ο απά ῬεαίΠ οἳ ᾗαδας ΟΠτὶεί. ἈΒ6θ ποίθ ο ϱἩ. Ἱ. 6. 

ϱ. ἔκρινα. Τ1θ ποχᾶ βἱρηῖβθε ἴ]ε ἀεεῖρῖοη οἳ ἴπε παϊπᾶ αξΐοι ἄῑπθ 
ἀε]ιρεταίίοη. 66 Αοἴβ ασ. 16, καν. 1: Τὸ. 11, 12. Τ]ο οὐ Ῥε]οπϱβ 
ΥΔἴἨΘΥ (85 Α. 7.) {ο εἰδέναι 8η Το ἔκρινα. 1ηΐεγπα] εγίᾶεησθ βαβαθβῖί5 
{λαί τοῦ Ὠαβ Ὀθοῦ οπιϊἑζθᾷ Ἠεγο ἔτοπα {μα οοπηραχβ{ῖγε 5ἱγ8ΠΦΕΠΕΒΒ οἱ 
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ἴλο οοπβἰτποδίοη. Τί 15 εἰπη]ατ]γ οπα]θοᾶ ὮΥ 5οπιθ οοργσΙβίς ἵπ Τμπ]κο 
χνη. 1; Ἐεν. χι. 7, χὶν. 16, απᾶ ἵπ Ομ. 1χ. 6. Ὑοῦ 16 18 ἔοαππᾶ ση] {χα 
1468, οἱ Ῥάγροβθ 1π Μα{ζ. χχὶν. 46: Ῥμῃ], 1, 10: απᾶ ϱβρ. Αοἴξ αν. 20, 
ΆΑπα {Πῖ8 οοηβίγασ(ἶοἩ 18 Υ6ΓΥ {οπού 1π ΤΧΧ. Βθο Ἠπος, αγ. ἅγαπι. 
Ῥέτῃ. δ 44, 

εἰ μὴ ᾿]ησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. ο Ἱαὰά «οΠ1θ {ο 
ἀο]ίνοι α. {65ΙΠΙΟΠΥ οοπορτηῖηρ ἀοᾶ, απᾶ 88 νο Ὠατο 568Η, {]ιαί ἑερί]- 
ΙΠΟΠΥ πηπβύ ποθοθᾶς τοβι]{ ἵπ πο ἨαπαϊΠαίοη οἳ ππ8ῃ. Αοσοτάἴησ]γ, 118 
1ηβ/{{6χ 15 ΥετΥ Βἰππρ]θ, ΑΙ Ἡο ΚΠονς 15 ἆθβαβ ΟἨτίβί, απᾶά εποη Ἠϊπι 
88 Ἠανίης Ῥδοι τοάιοεᾶ, ἵπ ἨΙβ ἨαπιαπΙϐγ, {ο α οοπάΙδοη γγπῖο] {ο 1ο 
Ῥατθ]γ ΠΙΑ ΑΡΡΥΘΗΘΠΡΒΙΟἨ ΔΡΡΘΒΥΒ 9ηΠ6 οἱ {πο ἀθοροβί ἀΐβστασθ. Τ1ο 
Ἰνοχάβ απ ΠΗίπι ογιοἰ[εᾶ πιαΥ Ὃο τοηᾶστεά {Ἠππβ, αιιζ ευεπι Ἠϊπι α 
λαυῦπᾳ Όθεπι οτιοἰ]εᾶ. Ἀεθ οἩ. 1. 25. 

8. πρὸς ὑμᾶς Ἰα8 Ώθοη {α]εη Ὦγ 5οπἹθ οοπιτηθηία{οτβ 85 οᾳπἴνα]οπ 6 
{ο αγτίυεᾶ απιοπᾳ Ίομ. ἘῬτπῆν 85 Ὦο Ὑαίίο ροϊπίς οαί, χγὶ, 10 ἀεοῖᾶεβ 
{ο Ροϊπό 1π {ανοιχ οἳ {πο τεπᾷετίηρ ἵπ Α.Υ. ΤΠετο 15 1Π οπο] οπ5θ 
α ΚΙπᾷ οἳ ἀοπθ]α οοπβίτασίίοπ {πγο]νεᾶ, (ιοί οἳ οοπαῖἩρ {ο απά βίαγίπρ 
Ν {6 Ῥ6γβοΏΒ πιθπ{]οπεᾶ. 

ἐν ἀσθενείᾳ. Ἠο Ρεγβοπα] αἀναπίαρος αββὶςίοᾶ Ἠ]ς ΡγεαοΠῖτιρ; πο οἷο- 
4πθπος, 58Υθ {λαῖ οἳ ἆοορ οοπνΙοθίοπ; πο βε]{-εοπβάεπος; ποίμῖηρ Ῥέ 
ο]! -πηϊδίγαςῦ, απηχΙθίγ, ἴ]ο ἀοορθβί Β6Π86 ο ππνγοτίΠΙπθΒΒ, οοπιρ]ποᾶ 
να αΏ ΙπβΥΤΩΙΙΥ οἳ Ῥοᾶσ, πΠΙο π.δ α ρτοαί {τία] {ο ἴπαο Αρορί]ο, απιᾶ 
οἳ νἩ]ο]Ὦ Ὦς τηα]κας {οφ πεπί πΙΘΠ{ΙΟΠ. Φεθ 2 Οοχ. κ. 10, χι, 90, χα, ὅ, 
το 10 48]. 1ν. 19, 14, 

4. πειβοῖς σοφίας λόγοι. Νοί επἰϊσίπᾳ, 5 Α. Υ., Ὁπί νΙσι Ἠ. Υ., 
Ῥοχβιαβθίνθ,. Τ1ο τιβχρίπα] ρ]οβς ἀνθρωπίνης (5ε6 Οτ]ῖσα] Νοίθ) 15 ποῖ 
ννυαη{θᾷ {ο πηακο {θε πηθαπῖηρ οἶεΒτ. ὮῬ66 Ἱ. 17. πειθοῖς, Τοχ ια τΠΟΥΘ 
πδια] ο]αδείσα] πιθανοῖς, τηἈδύ 8Ί181Θ ἴπθ τοβροηβΒΙΡΙ]ΙΥ νι ἀνθρωπίνης 
{οχ {πο οοπ{αβίοπ οἳ {ο {οχί Ἠθτο, 

ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυγάµεως. Τ19 Ρτουῖς5α ππθαπίηῃ οἳ {ποβο 
πιοτᾶΒ 18 οἰίῃοχ (1) ἴπι ΡΤοοΓ ἐ]ιαί Ι ροβδεβεεᾷ ὐοί]ι ἔ]ιε δρὶγἰέ απ ροισεη, 
οἵ (2) ἵπ ἰ]ιο ρτοοί οἴνεπι Ὁψ ἰ]ιε δρίγἰἑ απιἀ Ῥουεγ 1 ροβεεδεεᾶ αι 1 πας 
Ῥτοασμῖηρ {πο ὑγαίἩ. Τηο «Βρϊτι6” πΥπῖο 9ύ Ῥατπ] παπ]ςίοτοᾶ {ο οί6Υβ 
Ν88 οπραῦ]ο οἳ εἠττίηπασ πρ ἐλαὶτ βρὶτΙζβ. Τηο «ρονεγ) οἳ πῖοἩ Ἰθ 
Εροα]6 Ὑ88β πο 5ο ΠΙΠΟἨ {λπαῦ οἳ πγοτκάπρ πητασ]ος ἵπ {πο οτάίπατγ 
86Ώ56 οἳ ἴμο γγοτᾶ, 85 οἱ {οπομῖηρ {ο Ἠθατί, ὨἨσο 18 τε[εττίπρ {ο {παί 
οοπνΙοβοη οἳ Εἶπ, τΙΠ{θοιβΠΘΒΒ Απᾶ Ἱαάρπιεπύ (1 ομπ ανἰ. 8), νγπῖσ] 
1ο Βρϊτι6 οἳ ἀοᾶ Ῥτοᾶιασθβ ἴπ {1ο αρ]τΙς οἳ ΠΠαἨ, απᾶ οἳ {ο Ῥοψες {ο 
Ῥτοᾶπσς 8. «Ώαηρο οἳ Ἠθατί απ 1{ο νΠΙο] 18 ἐ]ιο Ιοαᾶβῖτπρ οΠατασἑοτῖβθῖο 
οἳ ἐμα οβρα]. Τ]Ι8 νίον; βοθΠ1β οοπβγπηθᾶ ὮΥ {ο ποσί Υ6υςο, πι πγμῖο]ι 
Βί Ῥαυα] βαὖς {μαί ἴἶλο στουπἆ οἳ ος ΓαΙ{Ἡ 186 ποῦ {πο πήβᾶοτα οἱ 1ΠΘΗ, 
Ὀπῦ πο Ῥούεχ οἱ ἀοἀ. 

6. σοφίαν δὲ λαλοῦμεν. 15 {Ἰοτα, {Ἰθηπ, πο πδάοπι Ῥοββῖρ]α {οχ α 
Οτίκαπ 2 πο ϱΡΊθτθ ΣΟΥ {1ο οχονοῖςθ οἳ {λοβο Γαοι]θῖθς οἳ {ο Ππίε]]οσί 
νιἩίο]Ὦ ππθ τοοθίνεᾶ ἔποπι ἀοᾷ2 ἴ]ο Ἠθβτο ΠΙαΥ 58Υ. ΟετίαΙΠΙγ, Β8ΥΒ 
{ο ΑΡροβί]ο ({οχ {ο βαΥ οἰλμθγνβο πγοι]ά ο {ο οοπίγααἰοί ἴ]λο {ενίεμ 
Βοχϊρίαχεβ, οβρθοῖα]]γ Έτου. Ἱ.---ἶσ.), ας βπο] πἰδάοπα πιἉδέ {αῑκο ας 1τβ8 
εἰατῖηρ-Ρροϊηῖ ἴ]α ἐγαί]β τεγοα]οᾶ Ὦγ ΟἨσίςί, απᾶ 16 ΙΙ Ὄο ΡΤΟΡΟΣ- 
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{Ιοπαΐθ, ποῦ {ο ἴμο βεοπῖατ Ἐποπ]εᾶσε ος Ιπίε]]οοίια] Ῥοπει οἳ ἴπο 
1Π1τεχ, Ὀτί {ο Ἠϊ5 πποτα] απᾶ αριτιύπα] αἰζαϊηπηεη{ς, ἐ]ιαί 18, {ο Ἠ18 
ῬτοβοίΙθποΥ 1η {Πο ἀοοῦτίπο οἳ ΟΠτὶβύ. 68 ποῖθ ΟΠ ΟΠ. ΧΙ. 8. δέ Ἠετε 
1ηΠβ{ Ὀο τεπᾶετεᾶ γεῦ. 

ἐν τοῖς τελείοις. Ῥεγ[εοί, 1.6. Γι]ῖ-σγοισπ, ἐ]ιαῖ ιυ]ῖσ]ν Ίνα γοασ]ιεᾶ 15 
επᾶ. Τ]1ο στοαί πια]οτΙ{γ οἳ {πο ΟοτΙπ{ΠΙαπΒ ποτε αὖ Ῥτοδεπί ῬαβεΒ ἵπ 
ΟἨτῖςί (οἩ. 11. 1). ΤπΠεϊν ποῖὔίοη οἳ πήβάοπα Ίνα8 οατίΠΙγ--αχραπιεηῦ, 
ἀιδρυίαίίοἩ, «1τθο ΙΠᾳΙΤγ.᾽ 

σοφίαν δέ, Ῥαῦ 15 15 α π]δᾶοπι. 

αἰῶνος. 6 ποῖθ ΟΠ 1. 20. Βο ἄἶβδο ἵπ ττ. ἤ, 8. 

καταργουµένων. ΤΠ Αγροβίϊο 8εαπιβ Ἠογο 6ο Ῥε]ίετο ἴλπαῦ πο οερε] 
Ἡο ἵ5 ΡτεασΠμῖησ γη] Ὃο [αζα] {ο ατριύτατγ Ῥοππαγ, 546] α5 οχἰβίοά ἵπ Ἠ158 
αγ. ΕΒτίπσθς Πεποείοτίἁ, Ιπβίεαᾶ ο τα]1ηᾳ, τηαβῖ Ῥο τα]εᾶ ὮΥ {με ρτ]ηεῖ- 
Ρἱ65 οἳ αβΐϊσθ. ΤΠαϊν «νηράοπι” τηαβδῦ πού ϱο βα]/-Ιπίεγοςέ, Ὀαΐ εαα1ζγ. 
ΒΙΟΝΨΙΣ, γεῦ 51Τ6]Υ, {Πο εὐαίο οἱ {μπας Ἡο οοπίεπιρ]α{θϱᾷ Ἠαβ οοπἹθ ὕο 
Ῥα58. 16 αποϊεηξ εἰαίεοτα[ῦ 15 τερ]ασεᾶ ὮΥ {πο ἀεδίτε ἔοτ ἴμο πε]{ατθ 
οἱ α]]. Το καταργέω 5ε0 ΟἨ. 1. 28. 

π. ἐν µυστηρίῳ. 6ο οἩ. 1τ. 1. 

τὴν ἀποκεκρυμμένην. Νοί οπ]γ {τοπι Ίπεη Ῥαΐ αἷξο {γοπι απσε]5 απᾶ 
ἩθαγεηΏ]Υ ῬοναΓβ. βΒεθ Ἡοπ]. αγ. 26: ΕΡρΗ. 11. δ, 9, 10: 1 Ρεΐ, 1. 12. 

πρὸ τῶν αἰώνων. 11ἱετα]]γ, Ώθ[οτθ ἴπθ 4Ρ68. ΟΙ. Δοῖς Π. 25, 1ν. 28: 
Ἠρῃ. ΠΠ. 9: Οο]. 1. 26: Ἠεν. χιπ. 8. ΤΠ πο] 8οΠ6ΠΠθ οἱ πιαπ5 
τοάθπαρ6ίοη Ύγα8 1π {Πο πηϊπᾶ οἳ ἄοᾶ ποπ αἲἱ εἰετΏΙ(γ. ΤΠε [81] ο 
ΊΠΔΏ αηᾶ Ἠϊβ τθβύογαθίοη, ἴπο ποπᾶτοιβ {αεί οἱ βα]ναίίοη {μτοαςδῃ 
Οµιπῖςί, ψγετο ἄεοτεθᾶ ἴπ ἴμο οοιηβεἰς οἱ {πο Μοδ ἨΗϊρ]ι Ῥείογο ἴμθ 
ππωτ]ᾶ παδ. Πο «πηράοπι) οἳ πΠῖο Βύ Ῥαπ] 5ρεαίς 15 ἐλαῦ νηίσ] 
ἰτααίς οἱ {μεδο Πϊσῃ απάἆ πιγβίοτίοις ὑταίῃς οἱ τογθ]α{1οἩ. 

8. ἣν οὐδες τῶν ἀρχόντων. ΊἨθ5ο ποτᾷς 566Πι {ο Ῥ6 ΨτΙίθΠ ΕΟΓ 
{πο Ιπβίταοξίοη ο {ιο οἰα5β οἱ Ῥ6Γ5οΠβΒ πο αἰίασ]ι Ἱππροτίαποθ {ο {μθ 
ορἰπῖοηβ οξ {]ιοβο Ἠ]σὰ ἵπ Ῥροβίβοπ απά ΙΠβῃπεποοθ---ὔ1ε ῬΥΙΠ6ΘΒ, ΟΥ 
τ8ἴἨΘΥ γιίεγε οἳ ἴμῖ5 ποτ]ᾶ, 155 βἰαίΘΕΊΠΕΠ. ΒΠοἨ Ῥ6ΓΒΟΠΒ, ἴ]λο Αροβί]ε 
Ροϊηίς οι{, α1θ αρί, ἵπ βρίίθ οἱ, ΟΥ ταίΠ6Υ 1Π οΟΠΒΘΠΊΊΘΠΕΘ οἳ {πεῖτ 
ποτ]ᾶ]γ νηρᾶοπα, {ο πΊαΚκθ βίταΏσο παβίακο.. Το οτασοϊΗχῖοη οἳ ΟἨτῖ5ί 
ψ85 α ΠΙΘΙΙΟΤΑΡΙ6 Ιηβίαπος οἳ ἴμο βΠοτίβίσμίαᾶπεςς οἳ ποτ]ά]γ Ρο]ῖογ. 
Νοῦ α βἶπρ]ε οα]οι]αθίοη οἳ {ποβο πο οοπιραβδαᾶ ἴ]ο Βανίοατ’5 ἀθαῦα 
γνας ἀρβϊποεᾶ {ο ϱο {α]β]]εᾶ. Ῥ]]αίο ἀῑᾶ πού ε5οαρο ἴλο 6ΙΏΡΕΓΟΤ”5 ἀἱβ- 
Ῥ]εαβατθ, ΟπἱαΡΙι88 (7ομπ κ. 60) ἀἷᾶ πού βαγο Φεγαδα]οια. Της ΒΟΓἱΡ68 
απᾶ Ῥματίβεςς ἀῑᾶ ποῖῦ ραΐῦ ἆονπ ο ἀοοίτίπο οἳ 688. 

ἔγνωκεν. Οὔ,εετνθ {1 ἄἴῄετεποο Ῥείπθεη ο ϱοπογα] 5ἰαζεπιεηῦ, εκ- 
Ῥταβδεᾶ Ίεγα ὈΥ ἴλα ροχ[οοῦ, απᾶ 1ΐ{5 βρεοίΒο Ιπβίαπς65, Ιπάϊσαίεὰ ϱΥ Όλο 
Βογ]δῦς Το]]οπήηρ. 

οὐκ ἂν ἐσταύρωσαν. Τ16 αοχῖς 1πᾷΐο, νη(]ι ἂν οταϊπατῆγ εἰση]βες 
α. οοπάϊθίοη ποῖ {α]Η]]οᾶ. Ὦθο που, ᾱγ. αγαπι. Ῥϊ τα. ὃ 43; απᾶ 
ἀοοᾶννίΠ, {οοᾶς απἀ Τ9π868, 8 48. Τπο υαπ{α]β1]εά οοπάΙθίοἩ. Ἠετο ἶ5 
ἰλθ ποί οταο[γίηρ ΟΗτ]δί, 
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τὸν κύριον τῆς δόξης. Τ19 Τιοτᾶ οἳ ποσα ρ]οτΥ {5 απ α1ραίο, 

Τη οἴποι ποτά, ' ο ρ]οτίοιβ Τιοτᾶ. Τῃο πια]οβί οἳ ο Τιοτά 15 
ἀεβίσηεᾶ]γ οοπίταβίεᾶ, 84Υ8 ΟΠΥγβοβίοπ1, ὉΙ ο ΙσποπαΙἩπγ οἳ {ο 
0Υο088β, Ῥετῃαρς {θγο 18 85ο απ α]]αδίοπ {ο έοασ ρ]οτΥ’ 1π ἴμο Ἰαξί 
ναγβα, οἱ πγΠΙο] Ἠο ἵβ ἐλθ βοαχςζθ, Ο8, ἆαπεβ 1, 1. 

9. ἀλλὰ καθὼς γέγραπται. Τταπε]αίο α5 Ἡ. Υ. 'Τηΐπρς ν]]οἩ {1ο 
676 549 πο, ἆο. Ἴμετο Ἠα8 Ῥεοη τησ] ἀἰβοαβείοη ὙησοποςῬ ἴθςθ 
ψιογᾶβ αγθ ἀετῖνεᾶ, Ὀτπέ ἴ]ιογ ατο απῖίο βαβιοἰοη{]Υ πθαχ {ο {με Ῥαβξιβρθ 
1π 18. Ιχῖν. 4 {ο Ῥε τορατᾶθᾶ α5 α αποίαξῖοπ τοπ {πθπσο. Τί 15 ππ- 
χραβοπαῦ]θ {ο τεφπ]το ρτεαίοτ Π{ετα] αοοπταΟΥ 1η {ποθ οἰία{ίοη οἳ πγοτᾶβ 
1η ἴ]ο Ν, Τ, ἵτοτη {ο Ο. Τ. (λατ ἵ οπβίοτηΒτγ 1Π α ΠΠΟᾷθτη ῬΘΒςΠΟΣ, 
νιλο 18 {γοαποπ{1γ οοπ{εηύ πλ αἶνίηρ {ο ψεποτα] ἁτι[ί οἳ {λα ραβξαρο 
Ἡο ᾳποίθΒ. Β1ςοἨ 8 Ῥτασίίσθ Υ785 6Υ6Π ΠΊΟΥΘ Η]κε]γ {ο οχῖδί 1π ἆαγβ πηεῃ 
ἴλπο οππηῦτοις παίατε οἱ Ῥοοκς Ρτογοπί{θᾶ ἔπεπα ἔτοτα Ὀαῖπς 5ο τοαα1]γ αἲ 
Ἠαπᾶ 8 αἲ Ῥτεδεπῦ, Ώθαπ Οο]εί (Οοπαιππθηίαχγ ΟΠ Ἠοιηκδηβ, ΜΜ. ἴπ 
Οοτραβ Οµτ]εῖ 091]. ΤΗΙΏταΣΥ, Ρ. 26) 5ρεα]ςς ἀϊεραταρίηρ]γ οἳ αηγ οὔπες 
οἱίαΙοηΏ8. ΄Απποζαπάππι θδί ος οσο 4παπα βἶπιρ]εκ α]]εσαίίο οταῦ 
ΑΡροβίο]οσαπῃ ϱἵ απῖᾶ οκ τοίοτῖ ἰοβίαπιοηπ{ο οοπιπηθπηοτανοτίηὀ. Ἠπαες 
ηΟΡίΕ 4ᾳπαθ 1η πηοᾶο ἵπ πδα ϱβύ, οὗ αριιᾶ τοοθη{1οΥΘΒ {]ιθο]οροβ εἶ Ίερι- 
16ἱο8 {απα οαρϊἑπ]α πα ππάσοιπα το ἑθβΙπποπΙοσαπη οἰία{1ο, οᾳ {φποταπιία 
ογία οδὲ Ιιοπιίπιπι, 51ΡΙ βααθαπθ ἀοοίτίπαο ἀβμάεπάαπα, οτί αοααῖπ 
ηθ οἵς οτοσαίαχ, οὗ 58 ΙΡΒΟΤΙΠ1 οοπβοϊοη{]8 οιᾶρηίες π]βί 15ύ[αβ τος 
παπηϊπῖσπ]]ς βαβπεαπ{σ, ο ο.π Ἠατᾶ]γ ΒΠΡΡΟΒΘ, ψη (1 Βοπηθ ΠΙΟᾷΘΥΠ 
41νΙποθβ, {]αί ἴ]ο Ῥαββαρο 18 α αποίαοπ {ποπ ο Ἠίαχργ οἳ {πο 
ΑΡορίοᾗο ΟπατοἩ, ἔονχ Οτῖρεηπ, ΟἨτγβοβίοπι, απᾶ 66χοιηθ, 81ο Β]κο 
Ἰσποταηπίό οἳ {ο {αοῦ. Οτίρεη 6878 80 ΘΣΡΙΘΒΒΙΥ. βῬεο Τϊδοπεπάοτ[ϐ 
ηοίθ, 

ἠτοίμασεν. Τ]1ο Α. . ΄ Παπ Ῥγερατοᾶ ρῖνα 4 οογτθοῦ 56Π50 Ἠςγο, 
Τη ἐἶπιο Ὑνεη 1ὲ πναβ Ῥτεασ]λθᾶ 16 ΙπᾶεβηΙΐθ, Ὦθο ποῖθ ΟΠ Υεχ. 12. 
ΎΈπετο 18 8η απασο]οπ{ποἩη Ἠθγθ, 88 ἵπ Ἠοτῃ. χτ. 8. 

10. διὰ τοῦ πνεύματος. ΤΠοπρΏ {Πο αὐτοῦ οἳ {1ε τας, ἐοχέ 15 το]οσίεᾶ 
ὮΥ τοσσπί ο 1{οτβ, πο οοπίοσύ Ἠετο ΒἨΠΘΥΒ {]αί ἴο ΒρΙπί οἳ ἀοά, απᾷ 
πού {πο βαρὶτῖζ οΓτηκἩ, 18 πηθαπΠ{, Ῥθ6 ποσῦ τεγβο, 

τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ. Τη ἰλίς απᾶ {ιο ποχί Υεγςο Ίο ρα{λοχ 
(1) ἴμο Ῥογεοπα]{γ οἳ ἴῑιο Ἠο]γ ἀΠορί, (2) Ἠϊςβ ἀἰβδεποίοπ {γοπα {πα 
Ἐαίμαγ. ἩἨο ποῦ ΟΠΙΥ βθατΠθΒ {πο ἄεορ {πῖπσρ οἳ ἄοᾶ, πΠῖοη Ἠεο 
οοπ]ά ποῖ Ὦο ἀοβοτῖρεᾶ α5 ἀοΐπα πθτο Ἠο Ιάεπίῖσα] νι ἴ]ιο Ἐαίλον, Ὀιό 
ἔποαρ] ο βοοοαπί οἳ Η]5 ροτίεοί Κποπ]οᾶρο οἱ ἐπο ΜΙπᾶ οἳ ἀοᾶ Ἡε 18 
Ἠ]εποᾶ {ο πο αρὶτίξ οἳ πβη ΨΥΠΙΕἨ 18 οΠθ οἳ {πο οοπιροπθπ 6 εΙθπιθπ{β 
οἳ Ἠῖ5 Ῥαίπᾳ, ἴἶοθ Αροβίϊο ϱρθαΚκβ οἳ {ο οπς 85 {ο «βρίτίέ οἳ α ΠΙ8Ώ 
πνΠῖσὮ 18 ἵπ Ἠΐτη,) Ῥαξ οἳ έλα οέ]ιοχ 88 ιο ΒρϊτΙ6 νυλΙο]ι 19 ἔτοτα (ἐκ, Ῥτο- 
οοθᾶῖηρ οτί οϐ) ἀοᾶ. 

ἐραυνᾷ. "Το ποτᾶᾷ ἰο εοαγε]ι 18 Ἠθτο Ιπᾷϊοα νο πο οἳ Ιᾳπογβησθ, 
Ῥαέ οἳ αοοπταίο Κπον]οᾶμε, αἲ Ἰθαςέ ΙΓ νο τηΒΥ ]αᾶρο ἴτοπα {ια Γβοῦ 
Όιαί {Π1β 18 ἐθ Υετγ Ῥῃταβο {Πο Αροβί]ο ας πβοά ογεπ οἳ ἀοᾶ, βαγίηᾳ, 
“Ἠο ἰπαί βοατοΏαίἩ {πο Ἠθατί5 Κπονδίι π]αῦ 18 ἴμο παπά οἳ {πα 
Βρϊτίς,”'.---ΟἨτγβοείοπη. Τηο Κπον]εᾶρε, ἵπ {αοῦ, 88 τος. 11 βἸουν, ἶ5 οἳ 
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{πο 5α1ηο Ἐϊπᾶ ας {ο Ἰποπ]εᾶσο οἱ ἔμο βρῖτῖξ οἳ Παπ οοποθγηῖησ πγ]ηαῦ 
Ῥα556ς νη(λῖπ Ἠ]8 Ὀχθαςδί, {Πποαρῃ, οἳ οοπσβε, ΙΠῃΠΙ{6ΙΣ πποτθ οοπαρ]είθ, 

11. τίς γὰρ ἀνθρώπων. ὮἈ. Υ., {0Γ Πο ΑΠΙΟΠΡ 1Π6Π } 

τὰ τοῦ ἀνθρώπου. ὮἙ. Υ. ο ἐ]ίπρς ο Όπθ πιαπ. 8ο ἴλε δρὶτιὲ οἱ 
ἴπθ πιαπ, ποῦ 88 ΑΔ. Ὑ, 116 δρῖγίέ ο) πια. 

ἔγνωκεν. Τηοτε 6Π Ῥθ πο ἀοαλί {αΐ οἶδεν Ἠοτο 18 8 οοργἰςύς 511ρ. 
πατε 15 α ἄΙδΩΙποίίοη 1η πο Αροβί]ε]ς πα]πᾶ Ώθύγθεπ οἶδα οἳ 1π{πΙγα 
Κπον]εᾶρο, απᾶ γινώσκω οἱ πιογήραςο αἰθαϊπεᾷ Ὦγ εβοτῦ, πγΠΙοὮ θ5εΒρεᾶ 
{η οοργ15ῦ. 

12. ἐλάβομεν. Ίο οπηποῦ ργοβς {πο βἰτῖοί 6οηΏςο οἳ {19 αοτῖθῦ στο, 
Β6θ ποίθ ΟἨ Υογ. 16. ΤΠε σΙ[ό οἱ {πο Βρϊτϊ{ 18 ποῦ α βἶπσ]ο, Ὀαΐῦ α ο0Ἡ-- 
ππαοιςβ αοὀ. Ὑεί 16 ἵ5 πού α σοπιρ]εἰεᾷ αοῦ, πἩΙοὮ γγοα]ᾶ Ὦε ἀεποίεᾶ ὮΥ 
{πο ρετ[εοῦ, ἈῬεθ 8η ατί]ο]ο Ὦγ ἴῃΠο ἄεποταὶ Ἐαϊίου ἵπ πο Εαροδίίοτ, 
15 Βθυ1θ8, ο]. τ1τ. Ῥ. 2058. ὁΤΠο αρργθββῖγο {επάεπογ οἱ ἴπο αοτὶςὺ 
ΒΏΡΘΑΥΑ 1π ἴπο {αοῦ ἴπαῦ, αἲ ἴπθ ρτοβοηύῦ ἄαγ, πηΏῖ]ε {πο αποϊεπῦ Ῥρετ[εοῦ 
απάᾶ Ῥρ]αρεγ{θοῦ Ἠατθ πο εχΙδίεποθ, ἴ]θ αποϊοπό αοτῖςδῦ τεπιαίης Ιπίαοῦ 1η 
{Ἠε αα1ΙΥ ΑρεοσὮ οἱ ἴπο ἄπτοε] τασθ. ΟΙψᾶς, δΊπί. Ῥ. Τθ. ΤΠἱ5 ἱθη- 
ἄθπογ ππαβ αἱγεαᾶγ ἵπ ορεταίίοη ἵπ Βύ Ῥαπ] ἄαγ. ΟΏβεττο ἴπαῦ ἐκ απᾶ 
ὑπό 1π {Π18 τεγβο 8χθ ῬοίἩ ἐταπε]αίεᾶ / οἱ) ἵπ {πο Α. Υ. 

εἰδῶμεν. Τη15 Κποπ]εᾶρο (566 ποίθ οἩἨ ]α56 Υογς5ε) 15 {με τεβα]{ ταί]ες 
οἱ ΙηζαϊΙαοη {παπ ορβετναίοῃπ. Τηθ 1θ8ξοἩπ πἩΥ ἴπε Βρϊτι6 πας ϱἵτεη 
σας λαῦ νο τηὶσ]{ Ῥογοείνο {πο {πΙπσς οπ{ςιᾶρ ἴμπο ποτ] οἳ 5εη5ε ΥΏ]οὮ 
ἀοᾶ Ἠαβ 1Τ6εΙΥ Ρίταη 118 (χαρισθέντα). Ἀ66 νγ. 9, 10. Μο πεθᾶ ποῦ 
πηεσ]εοῦ ἴπθ προ οἳ οἩσ ΥΘΒΒΟΗ, Ῥα0 πο βΠοτα]ά πού {οτρεί ὑ]αί ἵη τορατά 
{ο {πο ϱρ]τϊιια] πγοτ]ᾶ νο ἆτο οπᾶογγεά πηίῃ α [αου]{γ νπετεῦγ ἰπο οοἩ- 
ο]πβίοηβ οἱ {μεθ τ8ββοΏ ΤΠΑΥ Ὀο {θβίεᾶ απά ρα]ᾶσᾶ. 

13. ἆἅ, 1.9. ἴπο {λμϊπρα {ΥθεΙΥ σἵτεπ τ5 Ὦγ οᾶ, οἳ π]ἩῖοὮ πο βΡρθα]ς 85 
1ηΘΊ {αἀσλΏί Ὦγ ἄἀοᾶ, ποῦ 88 πηεπ τηβτίηρ ἵπ ἴπο οοπο]πβίοης οἱ ππ- 
αββιρίεᾷ ΥΘΗΡΟἨΠ. ὁρᾷς ποῦ ἡμᾶς ἀνήγαγεν ἀπὸ τῆς ἀξίας τοῦ διδασκάλου: 
τοσοῦτον γὰρ ἡμεῖς ἐκείνων σοφώτεροι ὅσον τὸ µέσον Πλάτωνός τε καὶ 
Πνεύματος ἁγίου. οἱ μὲν γὰρ τοὺς ἔξωθεν ῥήτορας ἔχουσι διδασκάλους, 
ἡμεῖς δὲ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. ΟἨγβοΡίοπι. 

πνεύματος [ἁἀγίου]. Τ]ο σοη1ᾖϊνο οἳ {19 Ἰπβίταπηρηὔ, 85 αἶξο ὠνθρωπί- 
γης σοφίας αΏονο. ὙἨθλοαῦ ὑπο ατἰΙο]ο πνεῦμα ἁγίον Ίοαᾶς π5 {ο ζπ]ιπ]ς 
οἱ ἴο 68δοπσο οἱ ἴἶιο Ἠο]γ ἄποβι. ΝΙ {πο ατίῖο]ο νο ατθ ἀϊτοοίεᾶ 
{οπατᾶς ἨΙβ αροποή οἵ ο[ίσο. ἈῬεθ {οΏΏ ΧΙν. 26. Ῥο θεός τεῖοτς {ο 
ἴῃο Ὠϊνίπο 6956Π06, ὁ θεός ο Ἠ1β τε]αίΙοηβ {ο ΠΙΑΠ, 66 ΡΤΟΙΘΒΞΟΥ 
ὙΜερίοοί{5 ποίθ οἩ 1 ζοηπ 1ν. 19. 

πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντε». Τ]α5ο πογᾶς ατθ οπραΏ]θ οἳ 
ἔοαχ Ἰηζεγρτοίαίοηπς: (1) εχρ]αϊπίπρ βρἰτίαα] (πηρα {ο δρ ζα8] ΠΕΠ 
(5ο Πο], (9) οκρ]αϊπίηα αρἰτίύαα] (πίπρς ν βρίταα], (9) εσρ]αϊπῖης 
αρ]τισαα] ανα Ίπ βρἰτιθααὶ ἵαΥ5 (5ο Παί]παχ), απᾶ (4) οοπιρασῖης 
αρϊπαα] ἐπαπρς πα βρίζαΒ] (5ο Υπ]ρ. απᾶ Α. Υ.). Τηθ γοτρ συνκρίνω 
αἴση]ῇος (1) ἴο οοπαρ!η, 88 1η Απὶςύ. Μείαρην. τ. 4, (9) ἴο ΟΟΠΗΡΑΣΘ: 50 
μηδενὸς τολµήσαντος αὐτῷ συγκριθῆναι διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀρετῆς 
Ῥιοᾶ. ΒΙο. τν. 14, (5) {ο Ἱπίετρτεί, 85 ἄτεαπης; «εῃ. κ]. 86 (ΤΙΣΧΣΧ.). 
Ενας οξ Ἠλοςο νῇ]] σΐνο 8 σοοᾷ 56Η86, {ΟΥ {Πο ΑΡοβί]θ 18 βροακίηρ Ὀοία 
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οἳ ἴμἩοθ τοοθρξΙοηΏ (οὐ δέχεται, Υο6χ. 14) απᾶ οἳ ο οοπιπιππ]οβίίοη οἳ 
ρίζα]. ἰταίἉ (λαλοῦμεν). ΟπΊρεπ (Ἠοπη. Φὲ Μαέ, αν.) 866Π16 {ο 
{ανοαχ Ππίοσρτεία[Ιοπ. (4) οἱ (2): ἡ γὰρ ἐπιμελὴς τήρησις μέγιστα ἂν ὑπο- 
βάλλοι, νοήµατα τοῖς ἐπισταμένοις πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνει», καὶ 
διὰ τοῦτο λαλοῦσιν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, αλλ ἐν 
διδακτοῖς πνεύματος ἁγίου. 

14. ψυχικὸς δέ. ἨΠΗΨ, ἴποπ, απ οΏ]θοίος τπαγ 5αγ, 46 6ποςο ἐγα(] 
Ώνας ἀἰνΙπα]γ ρῖνεη πού ππίγθυ5α]]Υ ποοερίεά Ὦ Ῥεσστβο, ἱΠθ ΑΡροβί]θ 
εκρ]αίπβ, ο παίατα] πιαπ (απϊπια[ἶθ, Ὑπ]ᾳ.) 15 ποί ἵπ α Ῥοβίδῖοι (18 
16 ἴ]ο ἔοτοθ οἳ ἴ]ο Ῥγοβοπ{ό Ἠθχα) 6ο τοσθῖνο {]θτα. Τη γοτᾶ ψυχικός 
οπΙγ οσοσατβ ἵπ (5 Ἠρίδί]θ, απᾶ 1π ἴΠοβθ οἱ ζαπΠ168 απά {πᾶρ, Ίπ ία 
Ἰαΐΐοτ ({πᾶο 19) 16 18 ορροβεᾶ, 88 Ιπ ἴΠ]8 Ἐλίβί]θ, {ο πνευματικός. Τη 
781168 11. 16, 1{ 15 οᾳπνα]εηπύ ο ἐπίγειο.. ψυχή ἀεποίθΒ {πο απῖτηα] 16 
οἳ πιαἩ (Απ ίια] Ῥεῖηρ ἀθτινοᾶ, 1εί 16 ποῦ Ὦο {οτροίζεη, ἔτοπα απίπια). 
Τη πιαη 165 Ιπε]αᾶᾷςς Ἠϊσμοτ απαλ{Ιος (απ 1π {ο τορί οἳ {ο απίπηα] 
ογθβ/1οἩπ, Ὀας 1 ἀπῆοτβ {τοπ πνεύμα, . ἴετπι υἩῖοα ο Ολτὶςίαη 
χθυθ]α{ίοη 88 ιο Ητβδύ {ο Ὀτίηπςρ ΙΠ{ο Ῥτοπηίπεπσθ, ὮΥ Ῥοΐηπσ οοπβπεᾶ 
{ο ἴ]ο Αρῃετθ οἳ ἰ]ῖς Ῥτοβεπί 116, ἵπ ΙΟ 16 15 πιαπ][ορίοᾶ, νη]] 
πνεύμα Ἠ8β τθίθγοηςθ Το ο το]αίίοπβ ο πηΒΠ {ο {πο ΙπνΙβΙρ]θ ποτ]ᾶ. 
Τμαβ «παίπτα]) 18 α Γαἶτ]γ βαὐΙβ[ποζοτγ τοπᾶετίης---ὑλαῦ πγΠίο Ῥε]οπσς 
{ο πο τθα]τα οἳ γἰβῖρ]ο παίιτθ, απᾶ ἆοθβ ποῦ ραβ5 Ῥεγοπα 16, Επί λα 
ἴθτπα 1ωογίᾶϊη, 88 τιδεᾷ Ὦγ ἀἴνίπθβ, 5Θ6Ι15 πιοβύ ΠΘΒΧΙΥ {ο αΡΡΤΟΒΟἨ {ο 
{μθ Ῥτοοῖξο πιθαπίηςσ οἳ ἴπΠο Αγροβίϊθ. Βε6ο ποίθδ ΟἨΠ ΟἩ. αγ. 44, 46. 
πνευματικός τε]α{θΏ {ο ἴ]ιοβο Ῥατίβ οἳ οἳσ παίατο ὙΠΙοὮ απο οοηποοίοᾶ 
νη(]ι ἴλθ απΏβθθη ποτ]ᾶ, σαρκικός τ6ί6ΥΒ ἴο ϱ, 56111 Ίοσγας οοπάΙΙοπ {λα 
ψυχικός, ὑναῦ πἩΙοἩ 16 ρτοᾶιορᾶ ὮΥ 8 ΒΊ8ΥΕΥΥ {ο ΠεβΗΙΥ αρροαίΙ{6ς. 

ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται. Τ1ετο 5 Ῥαῦ Π]ο απα]οβγ Ῥείνθοι 
πηθρηί{α] απά αρ]τΙ ία] ἀἰδεογηπησηξ, ΟΥ ταίἨΏθχ ῬΓοσθβΕθς (5εο ποχί ποί), 
ψ/Ἡ]οὮ ἴμο Αροβί]ο ας Ῥδυτ οοπτββίηᾳ {μτοασλοπτί {ο π]ο]ο οἱ ἐλμῖς 
οπαρίοτ. Τ]ε οπθ ἶ5 {πο τοβα]6 οἳ Κπον]εᾶρα, ΙπυοβραίΙοἩ, ατρατηεηέ : 
{ο {αοπ]θῖθς πνη]ο] Ῥγοᾶισθ ἴ]ο οἴ]ιθς απο 5Παγρεποᾶ Ὦγ 5ο][-ἀἱςοῖρ]]πο, 
Ἠαπα{γ, οοπητηππΙοη. να ἄοά, Ίουο οἳ Ἠίϊπι απᾶ ἴμο Ὀτοίητεῃ, Το 
ἤποβθ πο αγθ {ας οχοτοῖδεᾷ πΙΒΗΥ {λ]πρβ αγθ οἶθεας νο] τε παγβ{οτῖες 
{ο ἴ]ιο πιοςί Ἰοαγποᾶ απ {Πο πποβύ αοπίθ, 

1δ. ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει πάντα. ἀνακρίνω, ΨΠΙΕὮ ἵδ (8η5- 
Ιαΐοά Ίπ Α. Ὑ. ἀἰδοεγπεα ἵπ ἴ]ιο Ἰα5ί νογςο, ἵπ {ο {οτί οἳ {ῖ5 Υουςο Ὁγ 
2ιάφεί]ε, απᾶ ἵπ {πο τιβγρῖπ Ὦσ αἀἰφοεγπείι, 8ΙΡΠΙΠε5 ΙΠ ενετν οίμοτ ρ88- 
βᾳθ ἵη ἴμο Ν. Ἑ. {ο επαπιίπε, Όπᾷ 15 8ο τεπᾷοτεᾶ Ὦγ {πο Ὑπ]ραίο 
(568 Δοΐς ἵν. 9, κ. 19: Τιαίο κκ]. 14, απᾶ οἱ. ἰκ. ϐ). '"Τηο ἀνάκρισις 
Ν86 8η Αἰλοπίαπ Ίῶὴ' ἔοστα ΓΟΣ ἃ ρτο] πα πιτγ Ἰηγοββραίῖοπ (ἀἱείποί 
{τοπα ἔπο αοἰα] κρίσις ος ἰτία]) πι πνμῖο] ονιάθπσθ γγα5 οο]]εσίεᾶ απᾶ ἴ]ιο 
Ῥτίβοπ6ς οοπαπηϊ Μία [ο τα], 1 Αα ἴταο ΡΗ] πναδ Γοαπᾶ αραϊηβδύ Πίτα.) 
Βρ ΤΗρη[οοῦ Οπ α Ιγοβ]ι Ῥουϊείοπι οὗ τ]ιε Ν. Τ'., Ῥ. 65. 1Τ0 πιπδύῦ {Ἠθγο- 
{οτθ Ὦθ Ιπ{οχρτείοᾶ οἳ {ο Ρτοςθββ ταίμοχ {απ οἳ ιο οοπο]πβῖοἩ, ο ἔπο 
εχθοῦ βογπΥ {ο ἨΜΙοΗ {ο βρἰτίαα] τηβη οαπ 5αβ]εοῦ .] Ενίπρς, πη]]θ 
Ἡθ Ἰήπιβε]ξ {5 Ῥογοπά ἔ]ο βογαπΥ οἳ οὔ]εβ Ἡ]ο 4ο ποῦ Ῥοββεβ8 ἴ]ιο 
ΙΙΘΑΏΒ οἳ πια]κῖπας 16, «Τηο ἄοβρε] 1π 1έ5 ο55οποθ 15 πεϊί]οετ ἐλοοτοαίῖς, 
αὐςίταοῦ, ΏΟΣ χοβοο(ῖνθ, ΠΟΥ ΘΥΕΏ Ιπβσίπα{Ιτο: 1έ ἶ5 Μἰβίοτίσα], Ὀας ῖς 
ἨϊδίοτΥ 8 Ὠϊνίπο, ΤΗ Ῥτοπολίπᾳ οἳ ἴλο ἄοβρε! 15 8 τουο]αίίοη οἳ 
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ἀοᾶ)ς ἀοΐπᾳο. πε Ῥε]α[ 15 νγε]] οβίαὈ]1]ιοᾶ, Παπ, αηᾶ {αθη αοπο, 
ΊΠ8Υ ἄο9ᾷ5 αοἲδ Ῥθ6σοοπιθ βαΏ]εοῦβ οἱ {Πθοιγ ΟΥ ΥθβΘΒΤΟΏ 4ΠΙΟΠς ἴμο 
ΤΊΘΠΊΡΘΥΒ Οἱ ἴῃο ΟΠτοΒ, απᾶ ετεη {Παπ βο {αγ ΟΠΙΥ α5 πο π]ο]θ 1ΠΥ6β- 
ἠσαδίοη Ῥτοσθεᾶς {Τοπ ΓαΙὑΠ. ΟΕ ΕποΏ απ ΙπαπΙΥΥγ {α1{ῃ οοπ]ᾶ πετοαχ Ὄε 
ἴῃθ οοΏβεαἹθΠΟθ, 11 ἄοᾶς Βριπέ αἶοπο Ἠαςβ [αῑα 1{5 οτὶσίη.---- 
ΟΙβΠα«ΡεΣ. 

αὐτὸς δὲ ὑπ οὐδενὸς ἀνακρίνεται. Ἴποατο θχ]βίβ, 5ο {ο ΕρΏθα], ηο 
6ΟΊΊΠΙΟΊι πιεαδιγο οἳ έΠπδβδ Παπιαπ απᾶ Π]νίπο, γιβῖρ]θ απᾶ 1πν181019. 

16. τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου. εθ ποῖθ οπ 1. 10. ΈΤΠοε ἨΗεῦτεπ οἳ 
18. χ]. 18, πογα αποίἰαᾶ (απ αἱ5ο ἵη Ἠοπῃ. χἰ. 94), Ίας αρίγέ, ο Βερίπα- 
σιπί πιῖπᾶ. Βὺ Ῥατ] Ώαιο {ο]]ογψςβ ἴπο Βερύπαρϊηυ, πΠΙΟἩ 18 ΠΘΒΥΘΥ {ο 
ἴμο οτἰρῖπα] {απ οἳχ ΥθτβΙοΏ, «πο Ἠαί]ι ἀἰτεοίθᾶ ἴ]πο Βρίτιῦ οἳ {πε 
Τιοχά 2’  Έπο Πίετα] ἰταπβ]αίίοη 15, ' ἨΓΠο Πα πιθαβατθᾶ (ΟΥ 1ὐοίφ]ιες) 
{πο ΒΡΙτΙ6 οἳ ἴμο Τιοτᾷ 2’ Α8 ποπο Ῥαῦ {πο Ῥε]ίθυεγ Ροβ56β8ες πο παϊῖπά 
οἳ ἴ]ο Τιοτᾶ, απᾶ 38 πΟΠΘ ο8η ΥΠΟ {ο ΒΕΠΙΠΠΘ α Ῥοβίὔϊοη οἱ 1πίε]- 
Ἰθοίτα] 5αροατιογΙγ ἴο Ἠίπτι, ἴ]ο αβεετῦοη 1π ἴπο Ῥτοσθάίης Υετςθ 18 
ορίαρ]Ιδηεά. ΤἨθ Ροββεββῖοη οἱ ἐΠῖς πιῖπᾶ οἳ ΟΕΠτὶβδίῦ ταπᾶστβ Ἠϊπα πο 
Ίας 15 α ΠΙΥΡίΘΙΥ ἴο Ἠϊπι ο Ἠαβ 16 ποῖ. Τῃο ποτκάηρς οἳ Πὶ5 βοπ], 
{πας οπ]σλίεποᾶ Ὁγ 8 Ἠϊρπετ Ῥοπεσ, ατθ Ιηβοταίαβ]θ {ο {Ποβο πο 81θ 
ἀεξαύαία οἳ ϱρϊτιζαα] νὶβίοη. Ὑα πιαδί ποῦ οπηῖΐ {ο ποίΐῖος ὑΠαί 1η {μα 
Ῥαββαρο υΏΙοἩ ἴμο Αροβίϊο στο απούθς α5 το[αιτίησ ο ΟΠτΙβί ἴπο 
οτ]σίπα] Ώαβ ΕἨΟΥΑΗ. 66 4150 ᾖοτ, αχ]. 186. ΤΠ αοτῖςύ Ὠετο 15 {μα 
ΤιΧΧ. τοηᾶστῖηπςρ οἳ ἴπο Ἡοερταοπ Ρρετ[θοί, απᾶ Ιπᾷϊοαίες {πε Ῥχοσςββ, α5 
ἴπε Ἠεῦταιγ Ρρατ[θοῦ Ιπᾶ]σαίθβ πο τοδα]0. Τταπβ]αίο Πα{Π Χποπη. 

ὃς συµβιβάσει αὐτόν. συµβιβάζω 5 οτἱρίπα]Ιγ {ο ἑοπιραςὶ (οἳ, 
Έ)ρῃ. 1ν. 16, Οοἱ. Π. 2, 19). Ἠεποο {ο γουθ (0Υ αχραπαεηύς οοπιρ]πεᾶ 
ἰορείπεχ) (Λοίβ 1χ. 25). Ναχύ ἴο οοπο]αᾶς, Ὀγ 5ΠοἩ αγσαπιεηί5 (Αοἴβ 
χνι. 10). Απάᾶ Ἠετο 6ο Ιπβίταοί, ὈΥ πο οατο[α] ατταπσοπιεπῦ οἱ {8οἴβ. 
Τ]ῃο Γαίατο, 88 1η οἩ. χὶν. 16, Ῥοπι. ΠΠ. 6, Ὠαβ ἴμθ ΒεΠ5ο οἱ ΡοββΙβ(γ, 
ἐν]ο 15 αΌ]θ {ο Ιπβίγασοῦ Ἠίπα, Βεο Ἠπετ, άΤ. ἅγαπι. Εὔ τῃ., 8 40. 

ἡμεῖς δέ. Τ πο αἰθοπαρί {ο βρθα]ς πΙ(Ἡ ααἰλοσΙζγ, ἵδ ἶ5 οη {λλθ ϱτοαπᾶ 
οἳ οαχ βρ]τι ια] οπ]σΠίεηπιθη6, 6 πο Ιπβίταοί τοι 1η {πο παγβίθΓίθΒ 
οἳ ο Ομτϊρίαη {αῑθ]ι ἀετῖνο οἳχ Ἱπερίταίίοηπ ἴτοπι ΟἨτΙΡύ. 

νοῦν Χριστοῦ. ΤΠϊ5 Ῥαβεασο 18 ἀεοῖρῖνο 1η ἔπνοιτ οἳ ἐπ [αοῦ ἐμαί ἴπ 
Ν. Τ. ἀτοεῖς ἐθ ατγί]ο]ο 15 ο{ίεη οπα]δίαᾶ πὝηπετο ἵπ Επρ]ίδη 16 παιδί Ὃο 
1ηβρχ{εᾶ. 

ΟΠΗΑΡΤΕΗ ΤΠ. 

1. σαρκίνοι. Βο ΝΑΒΟΡ. Τ1ηο Ἰπίετηφ] οἱάρησε ἶ5 αροαί εαπα]1γ 
ἀῑπιᾶθᾶ. Έου πο πιαΓ {αϊτ]γ βεῦ ἴηο ῬτοδαβΙΗόγ ἴπαί α τίύθγ βθεῖης 
πνευματικοῖς Ῥείοτο Ἠϊπα ποπ]ᾶ αἱΐθχ σαρκίνοις ΙΠῦο σαρκικοῖο, βΕ8ἱηδί 
{πθ ῬγοβαΡ{Η{γ ἔ]ιαῦ σάρκινος, Ὀείπρ με ποτά ἵη ογάῖπατγ 56, Ψοι]ᾶ 6 
εαηαΜαέθᾷ {οχ σαρκικὀς, ἨΝΠὶοὮ 8ΡΡΘΕΒΥΒ βχδύ ἵα {πο Ν. Ῥ. Τπετο ἴ8 
ΊιοΊΨ6ΥοΥ, {ο ἴπο {οχῦ, ἴ]ια {αοῦ ὑπαῦ {πο Υετγ ΜΒ. νῖοὮ ΏβγΥο σάρκινος 
ἨςθΥθ, ἨΒ8ύθ σαρκικός 1 Υ6Υ. ὃ. 
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8. [καὶ διχοστασίαι] αΕἴρι ἔρις, 1ο. ΝΑΒΟ απ Ταΐσ. οπηῖέ ἔ]οςθ 

ποτᾷ». ἘΒτπί 1π ἔαγοιχ οἳ ἐ]είν τοίοη{ίοπ {λθτο ἶ5 ἔο [οί (]ιαί ἴ]ιο 
Ῥτοβεη{ ἄτθε]ς {εχί οἳ Ίτοπασι5 απᾶ {ο οασ]ν Τα {πι ἐαηβ]αίίοπ. οοΠ{Π 
{πθτα, 5 υγε]] 5 ἰ]ο είς Τιαί. απᾶ Ῥοε]Πίίο, ΤΠοαγ τηαΥγ, Ἠούπεγος, 
Ἠαγο Ῥ6εη Ιπίχοβιιοθᾶ ἔτοτα (α]. ν. 90, 

4. ἄνθρωποι. Βο δΑΒΟΡΕΕΑΕ, Ὑοείαβ Τις. απᾶ Τυὶσ. Τ]ο 
Ῥεβ]ῖίο βαρῥρογί5 {16 χεο, σαρκικοί. 

δ. τί. 8ο ΝΑΒ γείας Τιαῦ. Τα]ρ. τίς ΟΡΕΕς ῬαβΒίίο, 

[ἀλλ Π]. Ἔπο αποϊα]ςβ, αἰπιοδί υΠί]οπί οκοθρίΙοΠ, Ὑείας Τιαῦ. απᾶ 
γα]ᾳ. οπηῦ ἴμαδο γγοτάς Ώθίοχθ διάκονοι. Το Ῥαβ]λίζο τείαϊπβ ἔπεπῃ. 
1ΐ 15 οἸεατ]ν η αἀάϊβοτ {ο {πο βακο οἳ ϱθσαπορ απ αἲ {ο 6χΡεηβε 
οἳ ἴοχσθ. 

10. ἔθηκα 8ΑΒ0, {οχ {1ο τεο, τέθεικα. 

13. Χρυσίον, ἀργύριον δΒ. ΑΤΕ τοιᾶ χρυσόν, ἄργυρον. 

18. αὐτό ΑΒΟ, απᾷ ῬοβΒϊίο. ΡΕ, Υοδίας Τιαῦ, απᾶ Ὑπαὶρ. οπα], 

14, μένει. Τιβοποπᾶοτε απᾶ εείοοίῦ απά Ἠοτί τοαᾶ μενεῖ, Ὁπθ]ι ια 
γείαβ Τιαξ, απᾶ ἴἶπο Ῥοεβ]Πί{ο. 

ἐποικοδόμησεν ΝΑΒΡ. ϐΟ οπ]γ βαρροτί5 {μθ χεο, χοβάἶπρ ἐπῳκοδό- 
µησεν. πετ (Ῥύ πτ. δ 19) τεππαχκς μα απ]λοχίϐΥ ῬτθροπάεΓβ{ες 
ἵπ ἴαποιχ οἳ {ο βαρτωθηύ 1Π ἴλμο ἴ6πβθΒ οἱ {Πο βἰπιρίε τετρ. Ῥαί 
9 οπη]{ {ο ποίίοο {ο {αοῦ {λαί ἵπ 115 οοπαροιπᾶβ πο ῬχασίίοῬ 18 {πε 
οοΏίΤ8ΧΥ. 

1--ᾱ. ΤΗΕ ἘλΗΤΙΖΑΝΕΗΙΡ ΟΕ ΤΗΕ ΟΟ0ΒΙΝΤΗΙΑΝ6 Αα ἨΗΙΝΡΠΗΑΝΟΕ το 
ΒΡΤΗΙΤΟΑΙ, ῬΕΟαΞΕΒΒ. 

κἀγώ, ἀδελφοί, οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν. ΤΗθ ΑΡροβί]ε Ἠα5 εαἷᾷ 
πο] οἳ {ο βαρετίοσΙ{γ οἳ ἐπθ υηήβᾶοπα πΠΙοἩ 15 ἐ1θ τεβα]{ οἳ βρίππα] 
ΠαπαϊηβΒοηπ. ἈἨθ πού Ἠ8ΥΏΕΡ ἐπο Οοτπ{λίαης {]ιαῦ πο πια]οπόγ οἳ 
επι 4ο πού Ῥοββεβε 1{, οἵ αἲ δεί Όπέ ἵπ ἔῑιο βοαπ{]οδύ ΠπθββάΤ6, απά 
Όναβ τοπιβῖπ οἨ {ιο {γθε]ο]ᾶ οἱ πο ΟἨτίβαπ Ηέα, 

πνευματικοῖς. ΟΕ. δυνατοί Ἠοπι. χν. 1, απᾶ τέλειοι οἷι. Π. 6. Οἱ. 
βἱεο αμ]. ν]. 1. 

σαρκίνοι. Τ16 ἀἱβίεγεποο Ῥείγγεοη Ελ] γγοχᾷ απά σαρκικός 15 ἴλαί 
ια {ογπαΙπαξ1οπ -νος βἰρπ]ῇος {πο ππαἰοτία] οἳ πίο]ι α λίπη ἶ5 οοπαροβεᾷ 
(αξ. λίθινος, ἑύλιωος, ἆο.), 1] -κος ἀεποίθς οἸατασοίος ος ἴεπάεπογ. 
ΤΈ]αβ σάρκιος βἱρηΙβθΒ εοπιροεεᾶ ο Πε], σαρκικό», τιῖες ῦ Π1εδ]ι. 

νηπίοις ἐν Χριστῷ. Τί πβΥ ποῦ Ῥο απηῖδ {ο τεπιατ]ς λαῦ α ΤΊΒΗ 
Ώ18Υ δε α “να09,) ογεη ποιρι Ἠο ῶο επ ΟΗσ]εί,) 

3. ἐπότισα. ΤΗϊ5 ποχᾶ ἶ5 α5θὰ ἵπ {πο 56Η565 Ὦγ δὲ απ]. Ἠετο ἴΐ 
ΙΘΔΏΒ {ο φίνε ἰο ἀγίπ]ε, ἵΏ γεχ. 6 {ο ωαίεγ. Ἀεθ 6Ἡ. κ. 19. Ο0ὔβετνε 
Όλο Ἰηβίαηςς οἳ Ζοµῤπια, ΝΥΘΙΘΟΥ βρώμα ἵ5 οοπεαπεᾶ ΨΙΗ ἐπότισα. 
Τηθ Α.Τ. πιεα βἱρηὶβθοᾶ πο ΊΠΟΤΘ ἴπαη /ουά πει ναί γειδίοη πας 
ηη8ᾷ6. 

1. 608, Ῥ 
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ἀλλ) οὐδὲ ἔτι. Ἀο, ποῦ 67ΕΠ Σεῦ. οὐδέ βπ1ζς ἴ]ο 5οηξθ Ὀαύζαυ ἴπαη 
λθ χθς, οὔτε πἩΙοἩ ({ΠιοασΏ ααΠοτι ος ἄῑῆεγ οη πο Ῥοϊπθ) ποι]ᾶ πιοβύῦ 
ῬτοῦαβΙγ 1ηθαΏ ΄απᾶ ποαϊίἩεχ 8τθ 7ο αὐ]θ.᾽ Απᾶ δν Ἠα58 ΙποοπιραταΡΙγ 
Ῥεύίογ ΜΡΒ. βαρροτύ, 

δύνασθε. Ο8. ῬΒ. οχχσν!]. ϐ (ΤΙΧΣΧ.) οὐ μὴ δύνωµαι πρὸς αὐτήν. 

8. ἔτι γὰρ σαρκικοί ἐστε ΤΗθ ποτᾶ σαττιαἰ ΕΟΠΥΕΥΒ ἃ 5ἴΓΟΠΡΕΣ 16- 
ΡΥο86] {Παη παίιγαἰ (5εε ποῖθ οἩ Π. 14). ΤΠο Ἰαΐΐεχ, 88 πο Ἠατε 8ΕΕΗ, 
β1ση1ῇ68 {16 πι8η 05ο Ἠορες απᾶ ἀθβίτος ατε Ῥουππάςᾶ Ὦγ ια Ηπαϊές οἳ 
ἴπο Ῥτθβεπί 116. Το ΓοιΤΠΕΥ {5 αρρ]σαΡ]ε {ο ἴποβε Πο 4γα ππᾶςχ μα 
ἀοπηϊηΙοη οἱ ἴπο βεηραα] Ῥ8ββΙΟΠΒ, ϐδύ Ῥαπ] Ἠοχαο Ἱποπ]σαβίος α ἑα!ῃ 
ψ/ἩηΙο]Ἡ ΤΙΒΥ 5ΘΕΠΙ Εἴγαηρο {ο οἱΣ 6815 πποη Ί6 {ε]]ς Ἠ]5 ΟοτΙιπίμίαἩ 
οοπγοτίς ἐπαῖ α {α5ΐο ΓοΥ χο]ρίοις Ο6ΟΠ{ΥΟΥΕΤΑΥ 15 αι βἶση οἳ {πο αἰτεπρίῃ 
οἱ {πο β6εηβα] παίατθ ἵπ ΠΙ8Ἠ. Ἠ1ς Ἰαηπσρπασο 15 1655 τεπιβτκα)θ]ο ἴποαρβῃ 
ποῖ 1655 16, ἩΠΘΏ Ἡθ τοηπ]]πάς Ἡς (σεχ. 2) ἐπαῦ απ αργρεί1{θ {ου τε]Ιςίο8 
βἰγ][ο Ῥγθυεπίβ 5 ἔτοπι ἀἴεοεγπῖης {με ἄθεροχ ἐχαίῃς οἳ {πο ΟΠτίβΙαη 
{101. Ἡ 16 Ὦο αρκεᾶᾷ Ίου /ἴΠαγ πο αἲθ βαποβθᾶ ἵπ ΟἨτὶδύ 6εβτς, 
οβ]]εᾶ {ο Ὦο εαϊπίς᾽ σαη αὖ ἴπο Β8ΊΩΘ 1ης Ῥθ ομΓΠΏΒ], Ὑθ ΤΙΒΥ ΒΠΡΤΕΥ, 
πι ΟΙ5ΗαΊΙβα6Ν, λα {πο ερἰτΊζαα] Πι8βΏ Ώ6οοπαθς οα1Πα] ὙΠεη Ἠο πιῖή- 
σ]ες Ἠ1β ο]ᾶ πιππεραπεγαίε νίανς νΙζ] ἐπο πό εἸεπιοπί οἳ Ἠ1ο Ἡε ας 
γθοεϊνεᾶᾷ ἵπ Οµτ]6ύ. 

{ῆλος. ΤΠΙ5 ποτᾷ ο[ίεπ Ὠας5 α ροοᾷ ΒΕΠ5Ο 1η {πο Ν. Τ., 45 1η 1οἨη 
Π, 1τ; Ῥοιῃ. χ. 2: 2 Οον. ΥΠ. τ, 11. Ῥπαί π]εηπ οοπρ]εᾶ ππ]ι οἴ]αν 
ποτᾷς, α5 Ἠσγε, 165 Ἠ85 8 Ῥαᾶ 5ΘΠ5Θ. Οοππεοίεᾶ ψ]ζἩ ζέω ἴο Ῥοι] πρ, 
απᾶ Ῥουπαρς νη η ἴπο ΙπζεηβΙτο ρτεβς ζα-, 10 ΠΠΘΒΏΒ ΘΒΦΘΥΗΘΒΡ, γε]θ- 
ΥΊΘΏΟ6, 1Π ΔΏΥ 68156, θεα οΥ ροοᾶ. 

κατὰ ἄνθρωπον. Α2ἴ86Υ ἴπθ ΙΙ8ΠΠΘΙ οἱ πιεΠ. Ἀε8 ποίθ οη ΟἩ. αγ. 52. 

4. ἄνθρωποι. ἈΒεο ΟπΙῆ]σα] Νοίο. Τὸ ἵ ἀϊββοπ]ν {ο αοοοππέ Το 
άνθρωποι ὨἈνίηρ οταρί Πίο ἴπε {εχί, 1 16 Ῥο ποῖ {Πο ἴταθ τεαᾶἶπᾳ, 
πὝηθγθας 155 οΟΥΥΘΟΙΙΟΏ ὮΥ α. ΤΑΠΡΒΟΥΙΡΘΥ 1ΠῦΟ σαρκικοί ποπ]ᾶ βθεπι οὔ- 
νίοις απᾶ παίιτα]. ΤΙ Τν ο {1ε έγαθ τεαᾶῖπᾳ, 16 πιπδί ππθαη «ρατε]γ 
Ἠππηαη,᾽ πού ϱΠατῖης (παῦ Ῥϊνίπο, τορεπεταίο 116 πΥἩῖο] 18 {πε βρεσῖ8] 
ρτϊν]]ερο οἳ Γα151. 

6-29. ΟΠΠΒΙΑΤΙΑΝ ἨΝΠΙΝΙΡΒΤΕΏΡΘ ΟΝΙΣ ΤιΑΒΟὉΌΕΕΕΒ ΟΕ ΜΟΒΕ Ο8 ΤΠ55 
ἘΙΕΕΙΟΙΕΝΟΣ, ΤΗΕ ΒΌΒΒΤΑΝΤΙΑΙ, /οΏκ ΒΕΙΝά (0Ρ”8, 

δ. διάκονοι. Βετναπίβ, ἴΠοβθ ποξε ἀπίγ 10 15 ἴο ππαΙῦ προη {]αῖν 
ΠΙΒΡΤΕΥΡ. ἈΘεο Ῥπύίπαηπη, Γιοσίϊοφις, Β. Υ. διάκτορο. Τὸ 15 οὐνίοαβ 
ἴπαί 1η {πο Ν. Τ. ἴμο βἰγῖεί εοο]εβαβίῖοι] 86Π5 οἳ νογᾷς βποῇ ας {πῖς, 
µυστήριον, σχἰσµα, αἴρεσις απᾶ ἴπο Ἰχα, οπηποῦ 81 ΥΕ Ὦο Ῥτεββεᾶ. δέ 
Ῥαπ] ἔτοααεπ{]γ {Θγπας ἨΙΠηΡεΙΓ 8 διάκονο». 3966 ἘΡΗ. ΠΠ. τ; Οο]. 1. 28, 
25. 

καὶ ἑκάστω. ΤΠΙΒ 18 {ο Ὦε οοπβίτιθᾶ πγΙζΠ ἔδωκεν. Απᾶ α5 ἴπο Τιοτᾶ 
6αγο ἵο 68οἩ. ἨΜεπ ἀῑᾷ ποίῖ Ῥε]ίενο 1π Ῥατα] ος ΑΡο]]οβ, Ὀαΐ ἴηπ ΟἨτίς6. 
Απάᾶ ἴπε ομρ8οῖῦγ ἴογ Ῥαμασίηςρ ἵπ ΟἨτὶςῦ πας ἄοάς ϱ1ξ, ἔοασἩ {]ε 
ῬτθβοΏῖηρ ππας πο ἀοτρῦ ἴμο πιθαΏς πγπετεῦγ {1 σΙ[ὲ τας οοπ{θιτθᾶ. 

6. ἐγὼ ἐφύτευσα, ᾿Απολλὼς ἐπότισεν, ἀλλὰ ὁ θεὸς ηὔξανεν. 1 ρ]απῖ- 
ϱᾱ, ΑΡροϊ]ο5 πατετεᾶ, Ῥιῦ 6οᾶ ϱ8Υθ ἴ]ε ΙΠοΓ86856. Τ]9 Αροβί] ποιυ]ᾷ 



ΠΠ. 10:] ΝΟΤΕΣ. σα 
Ἰεβᾷ Ἠϊ5 οοπτοχίβ {τοπ πο ἐποιρ]μῦ οἳ ἴποβο πο Ἠαᾶ παϊπ]είοτοᾶ 
Ώ1θ ἄοβρο] {ο {μαπῃ, {ο ιο ἐλοιριί οἳ Ἠϊπι Ίποτα {αυ τηϊηϊρίεγεᾶ. 
Μαπ ἆοεβ Ὀτπί οΏαγ {]ιο Ώϊνίπο οοπηπηαπᾶ 1π Ἠῖς5 πηἰπ]βίετία] Ἱγοχ]ς, ἴ]πθ 
1θ8Π]{5 αγθ ἀοᾷ)5, Ἀ6θ ποίθ ΟΠ Υεχ. 9. Τήηετο 18 αἱδο (566 οἩ. 1ν. ϐ) α 
6επετα] τα[6χοησθ {ο {πο Οοτιπ{μίαπ {εασ]οαχς Ιηζεπᾶεᾶ Ἠθτθ. ἘῬτπί ἴ]α 
ΑΡοβί]θ ἀ4θβίΤθς {ο 65ο]1θύ’ Ρογβοπα]11θ8. 1Τέ 18 {ο Ῥο οὔδεχγεά (ια Ῥοί]ι 
Ίθχθ απᾶ 1π οπαρ. 1. 19, Βὲ Ῥαπα]” αοοοππῦ οἳ ἨΙπΙβεΙΕ απᾶ ΑΡο]]ος 18 ἴπ 
Ῥθοῖξθ αστθεπαθεπ{ ντ] ἐ]λαί οἱ Βὲ Τµα]α 1π {11θ Αοΐβ. Τη Αοΐς καν, νγθ 
χθαᾶ οἳ {ο ΟΠαχοἩ οἳ ΟοτΙπ{Ἡ Ῥαῖπρ Γοαπάςεᾶ Ὁγ Βέ Ῥαπ]. Τη ἴα 
Ἰα{ΐογ ρατί οἳ {ἐ]ιαί οΏαρίοχ απἆ 1π 6Ἡ, χὶσ, 1, πδ τοιά οἳ ΑΡΟΙΙοΒ’ ν]βῖέ 
{ο ἄτεεσθ, απᾶ Ἠ5 είαγ αἲ ΟοτϊπίἩ,. Τηο τοπηαχ]ς ἵπ {5 Ἐρίδί]ο 15 8 
Ῥττα]γ Ιποϊᾷεπία] οπθ, Ῥαῦ 16 αστθθς οχαοί]γ υπ {πο Ἠϊδίοιγ. Βδύ 
Ῥατ] Γοαπᾶεᾶ {ο ΟΠΤοἩ, ΑΡρο]]οβ «παϊρΗΩΙγ οοπν]ποθᾶᾷ {πο ἆ6ιγβ απᾶ 
{λα ραβ]Ιο]σ,) ἔωαδ ομχτγῖησ οἨ πο ποτκ Βέ Ῥατ] Ἰαᾶ Ῥοραπ, Ἀθε 
Έ4]α6γ, Ἠογαο Ῥαιϊίπας, 15: γρ. {ο Οοτιπ(μῖαπΕ Υ., Ψπο Ῥοϊπῖς οαῦ {μα 
θχ1ραπηθη{ ἀθτιναῦ]ο ἔτοπα Ώεπορ Γοχ {λε ϱεπιΙπεπεςς οἳ Ὀοί] {ἐμἱ5 Ερϊδί]ε 
απᾶ {1ο Δοΐβ. Έοχ ἐπότισεν 5ε0 Υ6Υ. 9, 

8. ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἶσιν. ΔΑ {ποπμ]ι {ο πηαΚκο Ἠϊ5 ἆθ- 
ῬτοοϊαΙοη οἳ 1π8Ώ α5 οπηρ]α/]ο 48 Ῥοββῖρ]α, ἐπθ Αγροβί]θ π568 {ο ποιιίοτ 
6οπᾶθχ Ἠθχθ. Τ]ο Ιπβίταπιθη{5 αὖθ οπε ἐ]ίπᾳ, Ῥατίς οἳ α ναδύ Ῥίθσθ οἳ 
ΙΗΒΟἨΠΙΠΘΙΥ Πίο ἀοᾶ ας ριαῦ 1π πΙοοη Το {πο βα]ταίῖοη οἳ {πο 
νιοχ]ᾶά. ΑΔ «ἨἩαπποα]ς οἳ ἨὨϊνίπο ρταςσθ 16 15 οἱχ ἀπίγ {ο [οτροῦ {ἰΠαῖτ 
ῬθχβοπαΠ{γ. 

μισθὸν λήμψεται. ΤἩο ρτοαί τα] οοπίαϊπεᾶ {π {πο Ητεῦ ρατῦ οἳ έλα 
ΥΘΥΑ6 18, ἨοΝΘΥοαχ, εαραῦ]αο οἳ Ὀαῖπρ παϊβιπίεγρτείεᾶ. Τη ταίΘτΘπςσθ {ο 
1ο ποτ] ἀοᾶ”5 πϊπ]είθγΒ 8τθ Ῥαΐ οπθ. Ἐπό ἴπ χοίθτοπςσθ {ο λθίγ ΟΥΏ 
ΙποΙνιάπα] αοἴῑοη {αγ αγα ἀῑβίϊποῦ, 'Έναιγ τπαπ 5Πα]] τοοθῖγθ 80- 
οοτᾷίηρ α5 Ἠἷ8 γγοτ]ς ϱΠα]] Ῥο6. Ἐ]ξο πεχο ἀοά απῇδί, 

9. θεοῦ γάρ ἐσμεν συνεργοί. Ἐοχ νγθ ατο ἄοά5 {Ε110Υ/-14ΏΟΝΤΕΥΒ. 
Τ]ε Α. Υ. ταίπεχ οὔβοιχθς {ο Αροβί]θ”5 πηθαπίπρ Ἠθιθ. Ηϊ5 ροϊπέ 8 
(566 156 Υεγβο απᾷ τοχ. 25) ἐ]ιαί νε α1], (λοασ]ι ος πανιά παΗ{γ 15 πιο 
Ἰο5ΐ, 81ο οπθ 1π ΟΠτῖςύ, ΑΙ] ατο ο”, υΠαίπαγ {ο Ι4βοπΤΘΥΒ, {πε 
Λε]ᾶ (γεώργιον) ος λα Ῥαϊ]άίπρ. Πο συνεργοί 1οοΚ5 {ο ἴῑπε ]αΐίες 
ρατίέ οξ τοΥ. 8, απᾶ αββοτίβ ἐῑιο ΙπαΙνιά πα γ οἳ ἴ]ιο ΨΟΥΚΟΣ, θεοῦ Ἱκεορ 
1 πηΙπᾷ ἴμο Ρροϊπέ οἳ {πα Πτδῦ ρατί οἳ ἰλαξ Υουςε, απ Ῥτου]αῖτης {ο 
ππΙοη οἳ α]] ἵπ ἀοᾶ. ΈΤΠε σύν 1π συνεργοί τθ[6Ιβ {ο ἀοά. 

10. τὴν δοθεῖσάν µοι. ἨΓΠΙΟΙ γγα5 ΡΊτετ Το 119, 1.6. Νε 1 1αἷᾷ 
Ώλο ΓοππᾶαὔΙοἩ. 

ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων. δὲ Ῥαπ] πουν ἀθεῖτος {ο 1άρπιγ Ἠϊπαβε]Ε ση] (] 
ἔλιο ἔεασπετβ οἳ πο Οοτιπίμῖαα ΟΠπτεἩ, 5ο [αχ 5 ἴπογ ποιο τθα]]Υ 
οαχγίηςσ ΟἨ {ο γγοχῖ]ς ῖοἩ Ἡθ Ἰαᾶ Ὀοσαπ. Ἠῖς οΡ]εοί 18 {ο οοπηαί 
ἐθ Ππάϊνιάπα]ῖσπι σηΙσὮ Ἰαᾶ ]εᾷ ἴπαε Οοτπέμίανπ ΟΠχοἩ αδσαγ. ΤΙ 
ἐλαῖχ {θασ]ιεις Ὦε ροηαῖπθ πηϊηἰρίους οἳ ΟΕσ]ςί, 1ὲ 15 Ότπί οπο ποχκ {μα 
{16Υ α1θ ομΙΥΥίησ ΟΠ. ΤΗΘΥ 81θ πΙθγεΙΥ Ῥτουθθᾶίπς η ἔμπθ Β1ρεΓ- 
βἰποίατο οἳ ἐλαί ΙΥΠΙοἩ ἔο Αροβί]ε Ἰαὰ {οππᾶςά. Οοπαιρατίδοη οἳ 
ἐλθὶχ Ρεγδοπα] οἰαίπις γη(Ἡ έΊιοςθ οἳ δέ Ῥαπ], απ 5611] πιοχθ 8η αθ](αᾶα 
οἳ απίαροηίβτη {ο Ἠίπα απᾶ {ο 9Ἠ6 αποίἩεχ, 81 Γαία] {ο ια Ἠθα]ίἩγ 
βτοψίἩ οἳ Οµτὶεί5 Ῥοάγ. 

Ῥ2 
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ἔθηκα. 1 1414, αοοοτᾶῖης {ο πο ἴταο τεβᾶϊπᾳ. Βεο ΟτΙᾷσα] Νοΐᾳ. 

ἐποικοδομεῖ. 15 Ῥυϊ]ά1πρ 6πεγθοπ. ΆΑτθ πε {ο ππᾶργείαπᾶ Ἠθτο ΠΥ 
Υ6[εΤ6ΠΟΘ {ο α ρατίϊοπ]ατ ορροπεπ{ οἱ Βύ Ῥατα1» Οχ 18 {Πο ἄλλος Ῥπτε]γ 
Ροποτα], απᾶ οαπϊγα]θεπί {ο “οἴπει ρεορΙθϱ’2. Τί 15 ἱπιροββῖρ]θ {ο ΒαΥ 
ῬοβίϊβναΙγ. 

ἕκαστος δὲ βλεπέτω. Α ἴτοςα επΏ]εοῦ ἵ5 Ίετο Ιπἰτοᾶισεᾶ. Ί6 ατθ 
ΏηΟΥ {ο]ᾶᾷ οἱ πγαῦ Κῑπᾶ {πο Ίαῦοατ οἳ α πηϊηϊρίθχ οἱ ΟΠτίρῇ 18 {ο Ῥο, απᾶ 
σ]αῦ Ἠ1Φ τοπατά. Τῃοτο 15, {πετ οαη Ὀ6, Ῥαῦ Οποθ Ἠουπάα[οηυ, Ὀς 
ἴ]οιθ 816 ΠΙΔΠΥ αγ5 οἱ Ὀπϊ]άϊπρ οἩ πα {οαππα{ΠοἨπ. ἕκαστος ἴεηᾶς {ο 
βαργροτί {πο νίου ἐπαί Ρἱ Ῥατ] Ιπίεπᾶεᾶ πο 5ρεοίαΙ Ιπαϊνίάπα] ὮΥ ἄλλος. 

11. παρά. ἈΒεβιᾶρ. Ο{. Ρἷαΐ. Ε]ιαεᾶ. 107 Α οὔκουν ἔγωγε ἔχω παρὰ 
ταῦτα ἄλλο τι λέγειν. 

τὸν κείµενον. ΄ Ἠο ἆοθς ποῦ β4Υ τεθέντα, Ἰαΐᾶ, Ῥαῦ κείµενον, ἴψίπῃ, 
οἱ ΗΙβ οπΏ αοεοτᾷ.᾽ Βρ ὙΜοτάρποτίπ. πετ 18 α τείθΓοποθ Ἠοθτο ο {πε 
Ῥχορβθογ ἵπ 1681. χανΙΠ. 16, πΠΙοΏ 18 αποὐεᾷ απᾶ αρρ]εᾶ ο ΟἨτὶςδί 1Π 
Ί Ῥεῦ, 1. 6. Ἀ66 αἶδο ἘἨΡῃ. 11. 20, απᾶ ῬΕ. οχνΏ]. 22, αποἰθᾷ απᾶ 
αρρ]εᾶ ο Ἠίτηβειί ον ΟἨτῖκί ἵπ Μαΐ{. πσί. 42. 14 18 {ο Ῥο ποῄθοεᾶ 
ἰπαί 16 16 πο ἀοοϊτίπο αὐοιέ ΟΠτὶςί, Ὀαό δέ Ἠἰπιδεί{ ἴπαί 15 Ιαϊᾶ αξ 
ἴμο {ουπάαίίοπ. Έον προπ ΟΠτῖεῦ επειγ αοῦ οἳ ἴπο ΟἨτβίίαπ, ετειτ 
{βου]{γ ιο ΟἨτΙβέΙαη ροβΒΕΒΡΘΒ, παγ, Ἠἱ5 Υετγ Η{9 ἀερεπᾶς. 'Πίποπαί 
Μο, 1.6. απ οϐ ἔτοπι Μα, βεραταίοᾷ {ποπι Με, ΄Υο 68ηΏ ἆο ποίμ!ηρ;᾽ 
οἨη πγ. δ. 966 8ἱβο οἩ. 1. 9, απᾶ ποίθ. 'Ἰλαποαί ἴῃμαο αγίάεησε οἱ 
{15 Ἰηπτατᾶ Ἠ{ο ἴπ ππθη, 16 ἵ5 ΙπΙροββίρ]θ {ο Ιπιασίπο εἶπεν ΟἨτίβήαπ 
ου ΟΠατομ.’ ΟΙεπαιρδεῃΠ. “Τπο Αροβῦιο Ῥτεασπεά ΟἨτὶςί- -ΟἨτίβῦ {ια 
Έιχαπιρ]ο---ΟΠἨτ]βέ {ο Τη{6- ΟἨτῖςί {πο Βοα οἳ Μαπ---ΟΠτὶςῦ {1ο Ῥοπ οἳ 
αοᾶ- -Οτῖςῦ τίδεη---ΟἨτῖςί ἐ]ο Κίπρ οἳ ά1Ιοτγ.᾽ Ἀοβετίδο, 

- 
19. εἰ δέτις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεµέλιον. 16 πωπδί Ῥο τεπιεπιρεγεᾷ 

ἴλαῦ 16 ἳ5 ποῦ {πο οοπᾶποῦ οἱ ΟἨτίεΙαΏς, ἨοπαΥεΥ αρρ]ΙσαΡΙε ἴΠο Ῥτίη- 
οἴρ]θς Ἠθτο οπιποϊα{εᾷ π]αγ ο {ο 15, Ὀταῦ {πο ἀοοἰτίπο οἳ ἴεασμετβ ΥΠΙΟἩ 
18 ΒΡΟΚΕΠ οἱ Ἠθτθ. Τ1ο πιαἰοτῖα]ς πιρηδιοηθᾶ 8Θ Οἱ {πο 6188568, {μοβε 
ἴλαῦ ππῖ]] απᾶπτο τα, απᾶ ἴ]ιοςα ἐλαῦ ν]] πού. Με 1παγ ἀἰβηιίςς ἔτοπα 
οαν οοπβϊάοταδίοη 5ΠοἩ Ῥτεασβῖηρ α8 ἶ5 ο]εατ]γ ἀῑοίαίεά Ὦγ ναϊηρ]οτγ 
ου. «ο]{-Ιπ{οτοςί, {ο πο βΙπιρ]ο τ6αβοπ ἴλΠαῦ 16 15 πού Ῥι]άϊπςσ προν 
ΟἨτίξὲ αὖ αἲ]. ΤΠο πο πάς οἱ Ῥτοασμῖησ ἴπαβ Ῥ6σοιῃε, οἨ {ο οπς 
Ἰαπᾶ {παῦ πυπῖοὮ ]εαᾶβ {ο ρεγπιαπεπιέ γεδιί8, ἴο 61017 οἳ ἄοᾶ απᾶ ἴπε 
τθα] πε]]-ρεῖησ οἱ πιαη; απᾶ οη ἴλο οὔποας, ἐλαί νΥΠῖοἩ, {οιςἩ πο οἳ- 
αρτίηπς οἳ α 66ΠΊΙΠθ 7681, 15 ἴοο πΙπο] τηϊχεᾶ πρ ψηζῃ γ/οτ]ᾶ]γ α11ογ οἱ 
οπο εῑπά οΥ αποΐζμοατ ἴο ϱθ οἱ αΏΥ τθα] 5ο 6ο ΟΗτ]δῇ5 8156. 

χρυσίον, ἀργύριον. 1659 ατα {ο ἀἰπαίππ{Ιγος οἳ χρυσός απᾶ ἄργυρος. 
ΠἩο Ἰαΐΐοι βἰσπΙῇγ ἴμο ππθία], ἴμο ΕΟΥΠΙΘΥ βΠΙΕΙΙ Ῥίοσες οἳ πο ππεία], 
Ί1οποῬ ϱοηοτα]]γ σο]ά απᾶ β]σου οοΐπ. Ἠετο {πο 1ά8ε 15 ποί {πο αρείταςί 
οπο οἳ ὔ]πο πιεία], Ὀιαΐ ταί]αν οἱ ἴπο ροχΙοπβ οἳ {116 ππεία] αᾶάεά Ὦγ 6αα]ι 
ρατίίοσ]αχ ποσα {ο ἔο αἀογηπιοπίς οἳ {πο Ῥα]]άϊπα. 14 15 εμ5Υ {ο 
50ο Ίου ἐλῖε εαρί]ο ἀῑβθιποῦίοη πιαΥ Ώατα ο5οαρεᾶ {Πο οοργΙβύβ. 68 
ΟνΙ]σα] 1οἵθ. 

19. ἡ ἡμέρ. Τ]ε Ιαάριιεπί ἄαγ, οἴμοαιπῖςδο σα]]οᾷ ΄ἴ]ο ἄαγ οἳ {πε 
Τιοτᾷ) 85 ἵπ οἩ. 1. 8, ν. ὅ; 9 Ροῦ. 11. 10, ἅο., 



ΤΠ. 17.] ΝΟΤΕΣ. σ3 
ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται. 10 15 τεγεα]εᾶ Ίπ τε, α5 {παῦ ἵπ νο] 

"1ο Ἱαάρπιοπί ἆαγ 5Ώα]] οοηβῖδί, 1.6. {πα το οἳ ἀοᾶ5 Ιαάρπιεπί, βχα 
Ῥεῖησ οπθ οἳ Ἠίβ ΤΙΒΏΥ αὐΙραίες (Ἠεῦ. κ. 29: Ῥεαί, 1ν. 24, ἰκ. ὃ: 
ΑΒ, Ἱ. ὃ, χονΗ, ὃ; 18. Ιπτὶ. 16, 16: Μα]. 11. 2, ὃ: 2 ΤΗ68Β8. 1. ϐ). ΑΒ 
Άτοθ 4968, 5ο ἄοθβ ἄοά {π ἴλπο οπᾶ {ποτοιρΗΏ]γ Ξεατο] οπό απιᾶ ἀθξίτογ αἲ] 
ἐπαί 15 ν]]α ΟΥ τε[αςο, α]] ἐ]ιαί {5 ποῦ {ποτοιρβ]γ ρεπαίπθο απᾶ ἀπταρ]ο, 
Τηθ Ῥτθβεηπύό {θηβθ ΙπᾷΙοβίθς {ο ορτίαϊπίγ οἳ 1ο εοπηῖηρ οἳ ἐλαί ἆαγ, 
κο {μα Ῥεχ[εοῦ 1π Ἠεύυταν. Οἱ. Μαΐΐ, αν, 11: 6ομη 1ν. 21, 25, 25, 
αντι. 2 

δοκιμάσει. ΤΗϊ5 ποτά ἵ5 π5δεᾷ νἩ ἀῑοτεπί εἸιαᾶες οἳ πιθαπίηρ ἵπ 
ἴπ]5 Ἐρὶβί]θ, Ἠστε 16 ΠΙΘΕΗ5 {ο {οξύ 5Ιπαρ]σ (κο 165 τιβθ 1π Ατιεῦ. Νίο. 
ΕΠ. τ. 10, ππετο 16 15 πδεᾷ οἳ ἰαβήτηρ πΙποΒ). Τη χὶ. 28 16 βἱσηΙῇ6Β {ο 
{οδί γοπτβε]Ε νίἩ α τίεν {ο α 5αΜβίασίοιγ τοβι]ζ, Τη 6Ἡ. πγι. ὃ ἵν 
ΥΠΕ8ΏΡΒ {0 αβγγουθ. 

1δ. κατακαήσεται. ΞΠα]] ο Ῥαχπεά πρ. 

οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Τ1ο αὐδο]αίε ο/ πα οἱ αἲ] ἵπ ο πγοτ]ᾶ 
{ο 6οΠ1θ 15 πο Ῥατύ οἳ ὢὲ Ῥαπ]”5 βγρίθτη. «Οπο ρίαχ ἀϊβογοία ἔγτοπα 
αποίΠμογ δἴαχ 1Π ΡΙογ’ (οἩ. χν. 41). Ῥαΐ ο Ἠϊβίοτγ οἳ ἴμο Αγροβί]ε 
ἨΙπηβα]! 15 α βπβ]οΙεηῦ ογἱάεησο {λα ἀοά σι] πού ραπ1δΗ νηζ]α {16 1οβ8 
οἳ Η{5 Ῥτθβεηος {1ο ΠΙΒΊ ΥΠΟ Ἠα85 αοἰεᾷ πρ {ο {πο Ἠϊσ]ῃοςέ ἀῑσίαίες οἳ α 
σοηξοῖθηςσθ πού γεῦ Γ411γ επΠρΏίεπαοᾶ. Τ]ηο πγοτ]ς ΡρεχΙ5Ώθς, Ὀσέ ης πο 
Ῥε]μεγοά Ἠπηρα]ξ {ο Ὦο ααἰϊνα]γ βοτνίπσ ἀοᾶᾷ ππεηπ 1ἵπ [οί Ἠθ ἵαβ 
ἀοἶπρ Ἠαττα 5Ἠα]] πούῦ Ὦο ἀχίνοη ΙΠίο {μθ οπίου 4αχ]κπθξδβ. /ΒΙποθτίΥ 
ἆοες ποῖ τενΙ[γ ἀοοίτῖπο, τό 16 βαγες {πθ ΠΠ; Ἠῖ5 Ῥ6σβοη 15 αεοερίεᾶ, 
{ποτπρβ] Ἠϊβ πνοτ]ς Ῥετίβμ. Ἠοῦθτίβοη. Ὑθέ Ἠε ψ]]] Ὦο βαγεᾷ 5ο 88 
Ὦγ Αθ. Βττε]γ ἴ]θ ’ Αππε]] οἱ Πο) τηαΥγ Ὀθ βα1ᾷ {ο ρᾶ58 οἩ Ἠϊπα νο 
5665 α]] {ποβο πονγκ Πίο Ἡς 5ο Ἠοπεβί]γ Ὀθ]ενεᾷ {ο ῶε {ον ἀοᾶ 
ναπ]θηῖηρ 5 ποτίμ]εβς βἰαῦΏ]ο 1Π {ο 5οατοϊάπς ἐτία] νΏίσ]ι ση] ΄ραχσα 
ἈπαΥ α]] {ο ἆτοββδ) οἳ οἳς Ἠπππαπ ἀοΐηρς, απᾶ Ίεινο οη]γ π]ῃαί 15 οἳ 
χε8] τα]αο ἵπ αος”ς βἰσῃῦ. 

16. οὐκ οἴδατε ὅτι γαὸς θεοῦ ἐστέ, ΄ Ναός, Σαποίιπατή, ΠΙΟΥΘ 5αοτοᾷ 
ἴλαη ἱερόν; ιο ΗοΙγ Ῥ]αος ἵπ πΥἩΙοὮ (4ο ἀνπα]]β, ναίει.. Ὑνοτάβποτίῃ. 
Αποίμοι νίθυ οἳ {πο ϱαὐ]θοίῦ 15 που αὈταρί]γ Ιπἰτοάπσθεᾶ. ἜΤηοε βρατο 
ἵη νου, 10 18 τοβαπιεᾶ, Ὀταῦ 15 αρρ]θᾶ, ποῦ {ο ἴπθ πηϊπΙβίθοτς, Ὀμί ἴο 
ἴμο Ῥοορ]θ. Α5 {6 {Θ4ςἨΘΥΒ 418 {ο αγοῖά απρχοβίαὺ]α απερδίοπ5 απᾶ 
5θε]ς ’ ]λαῦ πνΠΙοἩ 18 ροοᾷ ἴο ία πβο οἱ οὐ Ηγίπᾳ,) βο {πο (αρῦ αὖθ {ο 
βΊαπ α]] ὑλαῦ ΥπαΥ ἆο Ἠαχτη {ο {Πε {οπαρ]ο οἳ ἀοἆ, ]λαί 15 ἴπο ΟπατοἩ αὖἲ 
Ίαχμθ, ἴοχ ναί 15 έταθ οἳ {πο Ιπάϊνιάπα] (οἱ. νι. 19) 15 έχαο οἳ {λθ σοπΠΙ- 
ΠΩΙΠΙΟΥ. ΤΠΙβ ἄρατο οἳ ΒΡεθΟὮ 18 8 ΟΟΙΙΠΠΙΟΠ 9Π6 ἵηπ {πο Ν. Τ, Βεο 
9 0ος. πι. 16: Βρῃ. ἡ. οἱ, 2: 1 Τη. 11. 16: 2 Τϊπα, . 230: Ἠοῦ. 1. 
9, 6: 1 Ροί. Ἡ. δ. 

17. Φθείρει. 19 Α. Ῥ. ἀε[ῖιε ἵ5 Ἱπαάπαϊβδιρ]ε Ἰετθ, ΙΠ8ΡΙΩΠΕΙ 85 
ἴηε Β4ΠΠ6 ποτά 18 αβεᾶᾷ 1η Ὠοίμ ΠΙΕΙΙΏΕΥΒ οἳ {Πα βεπίθηςσθ. ἩἨεπᾶεχ, 
ψα(Ἡ Ἡ. Υ., ἀθβίτογ. ὨἨε π]Ἡο Ῥετβὶ]δίς 1η ο Ἡποηῃ 6Ο0ΠΥ5Θ Οἳ αοδῖοη 
Ῥχ]πρς ἀθρίτασθίοπ αροη Ἠπηβο]{, 

οἵτινές ἐστε ὑμεῖ.. Απᾶ 5ο] (1.6. Ἠο]γ) ατθ Υθ6, ΟΥ Ἠῃοχθ [θε] 
«Ἔμο {επχρ]ο οἳ ἀοά {5 Ἠο]γ, απᾶ 5ο 81ε Υθ.᾽ Τηε Ιπιρ]εᾷ »γ]]ορίαπα 15, 
ΤΗ {επαρ]θ 15 Ἠο]γ ; γε το {1ο {εππρ]θ, {Πεχεῖοχθ ΥΕ α1ε Ἠο]γ. 
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18. αἰῶνι. 8ε6 ποίῖθ ΟΠ 1, 20. 

μωρὸς Ὑενέσθω. ἸΤμεῦ Ἠϊπι αοοοππέ Ἠήπιβε]ξ α. [οο], Ρραΐ ἨπιςεΙ οἩ 
 Ἰεναι πἩ {Πο Ισποταπέ απᾶ απ]η{ε]]εοίαα], 5οῦ Πο Αἴογθ ὮΥ Ἠ1Β 
πποτ]ᾶ]γ Κποπ]εᾶσο ος 1π{ε]]εοίτια] Ῥούπαις, {οτ ἴΠαγ 818 οἳ πο αοοουπύῦ 
Ῥοΐοτο ἄοᾶ. Α. ο]]ά-]]κα π]]Ίπσπαξς {ο Ῥο {αασΏί ἵ5 {1ο Βτεί 5ἵερ {ο- 
ψατᾶ πο ἴγαθ πηΙβάοτη. 

19. γέγραπται. Τη 1οὺ ν. 18. 

δρασσόµενος. Βίτοηρεχ {παπι {αλο, Α. Ὑ. Ῥαΐ]εν βεῖζθ. 

ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν. ΤΗ{θγα]1γ, ἵπ ἐΠαῖν βοπεπήπς. Τ1ο ποτᾷ 
ταρτεβθης ἴπα ΠΙΙΗΡΕΥΙΕΞΕ ἀθγίσος οἱ {πθ τη8Ώ Πο 15 186 1Π Ἠ15 ΟΥ 
οοηοεῖζ, 

90. καὶ πάλιν. 1πΠ Β5. χοῖν. 11. Τῖ 15 οπτῖοἈς ἴ]αί ἴπο ἤταί οἱ ἴπεςε 
οἰζαίίοπ5 ἆοθβ ποῦ, απά {πο 5εοοπᾷ ἄο68, αστεο ψΙζῃ πο ΤΙΧΣ. 

διαλογισµούς. Τ1ε τεββοπῖπβς, Η{εγα]]γ. 

01. ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις. Ίψε 81θ ὕο τερατᾷ ΠΊΕΏ 85 
ποῦηῖηρ ἴη {επηβε]νεςξ, θαΐ ἵπ τοίεΓεποθ {ο ἐΠαῖγ {εΙ1ού-πΊθπ βο1εΙΥ 85 
ια Ιπβγαπιθπῦ5 οἱ α Πϊνίπο Ῥάτροβθ, κα αἲ] οἴπεν {Πΐπρβ ἀοᾶ αβ 
ει{οτοᾷ {ο οχῖβῦ (νεγ. 929), 8 ΡΥΡοβε Ῥερίηπίπςσ απᾶ επαάϊῖηςρ πΠίῃ ἄοᾶ, 
ΨΠΟΡΘ πο ατθ, απᾶ {οι Ποπ 8ἱοπθ πθ Ἠατο Ώθεη σα]]εᾶᾷ Ιπίο Ῥεϊπα. 
Έτοεη ἀθαί] 1ΐ86]{ Ίας α ρατῦ ἵη ἴλαῖῦ ῬάΥροβθ, 8ἴπορ {Πτοιςσα ΟἨτὶςί 1έ 
Ί88 Ώδοοπιθ ἴπο σαΐθγαΥ {ο οτετ]αρδίίηςσ Πΐθ6. ἈῬεο Οο]μεοῦ {ον Εἰββί6Υ 
Εινο. 

90. κόσμος. Τ19 Ὠϊνῖπο οχγᾷετ οἳ ἐπῖπσς ἵπ {πμ τὶδῖρ]ο απίνευςε, 
ἔποαρ] αὖ Ῥγεβοηί {παῦ οχᾷοχ ἵ5 {Ἡτονη 1πίο οοπ{αβίοη Ὦγ πας βἶῃ. 
068, 1 οσομπτ 1, 16, ν. 19. 

ζωή. 1ο 1π 1855 Ἠϊσμεογ απᾶ ἀϊῑνίπος αβρεοίῖβ, 35 ψυχή τερτεεεπίβ 
{πο Π{6-ρτΙποῖρ]ο αἱ {πο τοού ο οἳχ ρτεδεπί οχἰδίεησθ, βίος Οἱ ΠΙΒΏΠΘΕ 
οἳ Ηπγίης ἴπ {π1ς ποτ]α. 

θάνατος. Ας 1119 15 παίπτα]]γ α Ῥ]εβείης {ο ἴἨοβε πο ΏοΒ5ΕΒΡ 1{, 5ο 
6πεη ἆθαί]λ 18 τογεα]αᾶ ἵπ ΟἨτίβῦ ο Ῥα ρατί οἳ α Ὠϊνίπο 8ΒΟΠΕΠΙΘ {ΟΥ 
τιβπ’5 Ῥεπεβί, Ιεαᾶῖπσ οἩ ὔο α Πϊσ]αν 116, 

ἐνεστῶτα...µέλλοντα. Ί1Ἠ68ο πγονᾶβ Ἠανε Ῥεει τατίοαβ]γ εσρ]αϊπεᾶ. 
Ῥτἱ ἰα]οἩ 1π οοηπθοβΙοη π(ῃ {1ο τοβί οἳ {πο Ῥ8βδαρο 16 Β6ΕΠΙΒ Ῥοβύ {ο 
αχρ]αῖη ἐνεστῶτα οἳ ἴμε ἐπῖπρς οἳ {Πῖ5 Ῥγεξεπί Η{6, ἄΠᾶ μέλλοντα οἳ {με 
σ]οτίες Πεεα{ὔεχ {ο Ῥε τεγεα]εᾶ. 

99. Χριστὸς δὲ θεοῦ. Έτεπ ΟἨτῖδύ ἵρ ποῦ οχἰβῖπσ αρατί απᾶ {ο 
Ἠιπηςο]έ (οξ. ὅομτ ν. 19---50), Ῥαῦ 18 ἔοτ ετεν απῖζθά απᾶ οοπ]οϊπεᾶ 
ψάθι ἨΗις {αϊζμέα] οηςς ἴπ {ο ἄοᾶ απᾶ Ἐαΐμον οἳ αἲ]. «1 ἵπ {επι απᾶ 
ποι ἴπ Μο, ἴλαῦ {]εγ τηαΥ Ὦο πιαᾶο ρεγ[εοί ἵη οπο. {ομπ αν, 29. 
Ο8, αἱδο οἩ. αγ. 28. 
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ΟΗΑΕΡΤΕΗΕΗ ΤΥ. 

2. ὧδεΝΑδΒΟΡΕᾶ Υοίας Τιαί. Υα]ρ. Ῥοβμίίο. Ἔοο, ὁ δέ υἩ Ἐ). 

6. ἆ ΝΑΒΟ. ὅὃ τθο, πι ΤΕΕ 8οπ1θ οορῖθς οἳ Ψείας Τιαῦ. απᾶ 
Ῥθβ]]ζο. [φρονεῖν] αἀᾶθᾶ αίοι γέγραπται {ο οοπαρ]είθ ἴπο βεηίεποθ 
ση Βγτίας, απᾶ οοχγθοίοχβ οἱ 1ο οἰάει ΜΜ5, Οπις ΝΑΒΡΕΕα γείαβ 
Τι80. αηᾶ Ὑπϊσ. Αἱ5ο Οτίροη. 

9. [ὅτι] αἀᾶεᾶ αἴίθτ δοκῶ γάρ, ἴο οοπαρ]οίο ἔἶο οοπβἰταοίίοἩ, ΥΕ 
Ὦ Ὑπ]σ. (Απλποτισθᾶ ο.) απᾶ Ῥοεβμῖίο. Οπής ΝΑΡΟΡΕα Υείαβ Ταῦ, 
αηΏᾶ 8οΠηθ αποϊοπί ΜΒ, οἳ Υπ]ρ. 

11. Ὑυμνιτεύομεν ΝΡΟΡΕΕΑ. Ῥπί 85 ἵπ {Πο Ἐαίμειβ {6 τες, γυµ- 
νητεύοµεν 18 ἰοαπᾶ, Ἰθγοι τε]θοίβ ἴἶο τεπᾶίηρ ἴηπ {Πο θεχί 5 ΄απ 
αποϊθηῦ οἸθγῖοα] 6110Υ.. Α. οπα]ϐ5 {πο γγονᾷ αἱζοσεί]εν. 

1--π. Της τβῦΕ ἨΏΒΤΙΜΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΠΗΙΡΤ 35 ΝΠΙΝΙΡΤΕΒΒ ΑΝΡ ΤΗΕ ΤΗΕ 
ΟΗΙΤΕΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕΙΕ ΟΕΚ. 

Δ{ίογ Ἠανίησ Ῥοϊηίαᾶ ο {μα Ἠσ]ί ἵπ γΥΙοὮ {πο {θαομετς οἳ ΟἨτ]εί]- 
απῖ(Υ ελοι]ᾶ Ὄ6 τορατάεᾶ, ἴο Αροβί]ο ἵπ {Πῖς ολαΡρίαχ ϱοθ8 οἨ {ο Ροῖπί 
ού {πο Ργασίίοα] ἀϊθτοπορ Ὠδύπθεηι ἴποβο ἩἩο Ῥτθαο] {Πεπησεε]τες απ 
ἴποβθ Ίο ῬτθβοἩ ΟἨτίβέ, απᾶ πχρες α]] {ο 8 Η[α κα Ἠ15, (λα Ἠο πιαΥ 
Ίατο πο πεοᾷ οἱ τοβιικθς ἩΊθη Ἰθ 60ΠΠΘΒ. 

1. οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄνθρωπος. 'Ο{ ἴπο (πρβ οἳ π]ῖσ]Ὦ πα 
Ἠανθ βροΚκοη {ἐς ἶ5 {Ἠθ β1. Ίθ αχθ ποί {ο Ῥ6 τοσατᾶεᾶ [ος ΑΠΥ 
ᾳπαΗβοβ{ΙοΏ5 Ὑγθ τηαΥ Ἠατο οἳ οἳχ οσΏ, Ὀαΐ βἰπαρ]γ 85 “ές βεγναπίς οἳ 
{ο Μοεί Ηϊρ]ι ἀοᾶ. 

ὑπηρέτας Χριστοῦ. ἸΝοῦ παϊπ]βίοτς 1πΠ {1ιθ ἐοομηῖσα] 5εΏ5θ, 6 αἰειι- 
ἀαπίς, ἴπ ἴλθ πιοᾶθτη 56Π58Θ οἳ ἴπθ ποτά, ΤΗ ὑπηρέτης Ὢ88 αἶίμαι, 
1) ιν ιπάεγ-γοιεΥ, 938 1ο τοφγθᾶ ππᾶςχ {πο ἀἰτεοβοι οἳ αΠοίΠΕΣ, ΟΥ 
ο) οηΏθ Νο βαΐῦ 1η {πο Ίοπας Ῥαπ]ς οἳ ο8τ5. «{ομπ Ματ]ς (Δοίς κ. ὅ) 
ν/88 ἴπο ὑπηρέτης οἳ Βαχπαῦας απᾶ Ῥαπ]. 6 85ο Τικο 1. 2. 

καὶ οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ. 1Τη{οτα]Ιγ, Ἡοι5θ-ΓΗ1ΕΣ, ΟΥ ἨΟΠ56- 
{οθᾶοτ. Ο8, ἄθοιπιαπ ΠΗαιειυαἰίεν ἔτοπα υαἰίεπ το τα]θ, απᾶ πο ΕΠρ]Ι8]ι 
Ἰιοιβδεβεερεγ. γΠαί α βἰονανᾶ”5 οβ]σο 18, πγθ Ίθαγη ἴτοπα Μα{δ. κχίν. 40. 
µυστήριον 15 ἀειῖγεᾶ γοπα µύω, ἰο α]ιιέ ἴ]ιο 6765, απᾶ Ἴα5 1Π ἴμο οἱά 
τοοθὶς οἰνϊἡσα{ίοι αςθᾷ {ο ἀαποίθ ἔλορβθ τ1{θΒ πγ]ι]ο]ι Ίγετθ οπ]γ Ῥονπαϊετεᾷ 
{ο ἴμο ΙπΙΠ8ίθᾶ, απᾶ Ίθγε Κκορί α βἰτῖοῦ βεοτεί ἔτοπα {ο οπίβίάθ πγοχ]ά. 
ΟΕ βαο] α Κῑπὰ πθχθ {ιο γγε]]-κπονη Εεαβίπίαη παγβίθτίθΒ, Πίο] Ίγθγο 
Κερί ετειγ ΒΕἴῃ γεαχ αἲ Ε]ουςίς ἵπ Αἰῑσα, ἴ]ο τῖίο οἳ {πο ΈῬοπα εα, 
πνηΙοὮ νγοχο οὐβοτνοᾶ αὖ Ἠοπῃθ, απᾶ ἴ]ιορδο οἳ Ι8ἱ5 απᾶ Μ1ίΠτας, πἨῖο] 
ποιο οἳ Ἠργρίίαη απᾶ Ῥοχδίαπ οπἱρίπ. (56ο ΑτίοΙο ’ἨΜγείοετία) 1π 
Βπηϊε]ις Γἱοίοπανψ οἱ Απιϊφιϊείς».) Της ποτᾶ ἶ5 αδεᾶ ἵπ Βοπίρίατα ἴπ 
πνο 86ΏΡ6Ε, (1) οἳ Είπα» Ἠίάᾶσπ ἔτοπι ἴο οχάίπασγ απάρτβίαπά1πᾳ, 
(9) οἳ ἐίπισς Εοχπιθχ]γ οοποθα]οά ἵπ {ο οοιηφε5 οἳ ἀοά Ὀπέ τευεα]οᾷ {ο 
ἔιοβθ Ίο Ῥε]ῖυο ἐς ἄοβρε]. Ίο Ίανθ οχκαπηρ]ο5 οἳ ἔμο ΓΟΣΙΠΘΣ ΤΠΘΒΙΙ- 
ἴπᾳ ἵπ οἩ. χΙΠ, 9 απιᾶ χἰν. 9 οἳ ῑχί8 Ερίςε]6, ἵπ 2 Τ1Μ55. Π. Τ, απᾶ ΤΠ Ἐον. 



56 1] σΟΡΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΠΥ. ]--- 

1, 90, απᾶ οἳ {πο Ιαΐΐζεγ {π Μα{ῦ. κ. 11: Ῥοπῃ. χν].25: ἘΡΗ. 11, 9: 091. 1. 

96, α5 νε] α5 ἵη οἩ. Π. . Τ18 Ργθεεηί Ρᾶβ5ᾶΡθ ΑΡΡΕΑΣΡ Το 1πο]αᾶςε Ῥοί] 

ΠΘΑΠΙΗΡΕ. Τ]6 παπὶςέεους οἱ ΟἨτ]εῦ ατα {ο πουσῖςὮ {ΠθΙχ Ῥεορ]ε οἩ {ο 

Ἐπον]θᾶρε οἳ {με ἐταίμς οἳ Ἠϊ5 οβρεῖ, α Κπον]εᾶσε (9Η. 1. 10---16) 

γθυθα]εᾶ ΟΠΊΥ ἔο ἔλο ερἰΙαδ]. Α5 ΟἨτγβορίοπι 5475, ἴπεγ Ἡετε ἴο ᾷο 

Επάς οἷς δεῖ, καὶ ὅτε δεῖ, καὶ ὧς δεῖ. Νο ΙπβίαπςῬ οἳ µυστήριον 1η 158 ΠΙΟΥΘ 

πιοᾶριη ἄπθε]ς 56Π5ςθ οἳ Φασγαπιοπίς 15 {ο Ὀε ἰοαπᾶ 1π Ἠοίψ Βοατιρίατε. 

Τη ἴἶιο Βερίπασίηέ 18 19 {τοαποπ{1γ Γοππᾶ 1π {ο ΑΡοστγΡΜα (85 ἵπ ΤοῬίό 

χἲὶ, 7, 11), Όαέ ο οπΙγ Ἰηβίαπσθς οἳ 195 οοσπχτοηςσθ 1π {μθ ΟαποπΙσα1 

Ῥοο]κ5 αγθ 1Π ἴμο Βερίαασἰπ6 ἐχαηβ]αβίοη οἱ ἴπο Ώου] οἳ Ώαπία], ο]. 11. 
18. 19, 27---90, 43, οἷι. 1ν. ϐ (πἨετε 19 ἵ5 {Πο ἰταπε]α[ίοη οἱἳ 8 Οπα]άα]ο 
πογᾶ αἰσηϊ[γίης «α ἐΠῖπς Ἠϊᾶᾶρη,᾽ νηΙοἩ ἴπ οἳχ ΑιμοτΙπθᾶ Ὑεχβίοη 18 
ἑαηβ]αίθᾷ εοογῖ) απᾶ ἵπ 18. αχῖν. 16, πἼθχθ, Ἠούπενετ, ὕθ {ΥαΠΕΙΕἴΟΣΒ, 
8 ἔ]ιοςο οἱ {1ο Ὑπ]ραίθ, αΏρεαχ ἴο Ἠαγο Ῥθει πη]ε]εᾷ Ὦγ πο βἰπηϊ]ατΙγ 
οἳ {ιο Οια]άθε νγονᾶ {ο α Ἠεὔτεν οπθ (1μπίμας, Ἐγγα]ᾶ, απᾶ ἴπο ἘπρΗβ] 
νοτεῖοη ἰταηρ]αίο {πο πνοτά Ὦγ «Ιθαπηθβς)). 16 15 αἶςο Εοππᾶ 1π βογηθ 
οᾶ1θίοης 1Π ἴμο ἄτοε]ς οἱ Ῥτου. πχ. 19. Ο8. ἔοτ Επηῖ]αχ βεη(πιεηΐς {ο 
ιο αΏοὖθ Ῥαββᾶσο, ΤΙ0. 1. ἤ, απᾶ 1 Ῥεῦ. ἵν. 10. 

2. ὧδε. Λοοογάϊηπς ο ΜαΥαΥ, ἰ]ίς ὐείπῃ εο, ἔποαρῃ Ώεαπ Α]ογᾶ 
ποπ]ᾶ Ιπίθγρτεῦ 16 Ίιεγο οπι ἑεαγίμ. Ἡ. Ἡ. ἰπ8ηδΙΔΐ6β Ἠεχθ, ΠΙΟΤΘΕΟΝΕΤ. 
ΤΙΑΟἨΠΙΑΏΠ οοηηθοῦς 1δ ση {ο 1.54 ευρο, απᾶ Ρπῖς ἴμο ρεγῖοᾷ α[ίε} 10. 
Ῥτἱ πίς γΙθ]ᾶβ α Ῥοου ΠΙΘαΠΙΠΡ, απᾶ 1η8ί6Ρ α Του απυβαα]. βεηίεποθ. 
ΤΠο τεο, ὃ δὲ λοιπόν ποι]ᾶ ππθαΏ ΒΙΠΗΡΙΥ ΠΙΟΥΕΟΟΕΥ. 

ἵνα. ἄτααί επᾷραντοατ5 Ἠανο Ῥθεη τηαᾶο Ὀσ Ο]αβεῖσα] ρατῖςίς 6ο ππα]κα 
ἵνα Ὀθαχ {ο ἰε]ίο ΒΕΠ56 Ἠθτο. Τηαβ Μεγεν ἰἐγαηβ]αίθρ /1δ 15 βοαρη{) 
(ιο]ιαὶ 16 βοαρ]έ Ἡθ ἄοες ποῦ Αα”), «1π οχᾷθε μαῦ α ΤΙΑΠ Ῥο Γουππά 
ἑαμμέα].. ἘῬτί 16 18 Ιπιροββῖρ]θ, ἵπ {πο {ασε οἳ ΙππιπιεταΡΙθ Ῥ85Ρ8Ρ8Ρ, 
{ο ππβϊη{βίη {Πῖβ τεηάστῖης. ἈῬ6ο Ί1ΠαΥ, ἄγ. ἄταπι. Εὺ τῃπ. ὃ 44. 
Β, απᾶ Ματ]ς νυἰ. 9ὅ, ἵχ. 80: ἆοἨπ 1ν. 94, ο. ἜΤπε {8οῦ ἵ5 (566 τοῦ, 
16ῦΡ’5 Αρραπάᾶϊςκ {ο Ὑϊποεπί απᾶ Τἱοκδοπ”5 ΛΠοάενπι ἄγεε]ι ἄταπιπιαγ, 
Ῥ. 990), ἐμαῦ οοΠοαπία] ἄγεεὶς Ἠαᾶ ππάθτροπθ ργαᾶσα] οἩαημεβ, ὙηΙοἩ 
Ἰαᾶ αΏοοίοά οτε ἄπθοὶς ἵη {μα Αροβίθβ’ πιο. Ο{. Ὠίου. Ἠα]]ο, 
(95 ν.ο.) 1. 215 δεήσασθαι ἔμελλον ἵνα ἀγάγοι, 1 Ψ85 σοῖηᾳ ἴο 8βίς Πε {ο 
Ῥχίηρ 1ηθ, ΨἨΘΥΘ, 88 1η ΠΠΔΏΥ Ῥ8βΕ8ΡΘΒ 1π {μα Ν. Τ., ἵνα 15 ΠΟ ΤΠΟΥΘ {8η 
Ώπο βἱρη οἳ ἐμπο ΙπβηΙ{1νθ, Η]κα {ο ποᾶετΏ 1θεὶ νά. Ἀ6θ 85ο πεχί 
6ΥΡο. 

8. εἰς ἐλάχιστον. Τέ απιοιπιί {ο ἴ]ιο Ἰεαςί, 1.6. 1ν 15 οἳ {ια Ἰοαςί 
Ῥοββῖβ]θ οοηβΕ(ΊΕΠἨ 66. 

ἵνα ὑφ ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας. Τπαῦ 1 5που]ᾶ Ῥθ 
ατταλρτιθᾶ. Ἑαϊ/{α]πθβς 15 πο ἀοαδί 1ποΥθ πτσεπ/{]γ τοααῖτεᾶ 1π ἴ]ιο 
ἀἱςομβτρο οἳ ἐῖς ἀπίγ ὕαη οἳ ΑΠ οίμεχ. Ῥαῇ 1 15 ποῦ πιαἩ5 Ργονίησθ 
{ο πια] ἴμθ ΙπαπΙτΥ, Ῥαῦ ἀοᾶ). ἀνακριθῶ 15 ἰπαπε]αϊοᾶ {ιᾶφεᾶ 1π 
Α.Υ. Ἔμπο πιθαπ]ηπρ οἳ ἴμθ γοτᾷ 18 ἐγῖεᾶ οἳ οπαπιϊπιεᾶ. ἈῬθθ ποῦθΒ ΟἩ 
ΕΠ, Ἡ. 14, 15. ΑΑ ἴμο ΑΡροβί]θ οοι]ά ποῦ βραα]ς ππίο ἐπο ΟοτΙπ{μίαΒ 
5 Αρ]τ]θαα] ̓  (οἩ. 11. 1), ἴοχ {6Υ Ἠ6ΥΘ “ΠΕΠ απᾶ ’ πα]κεᾷ 45 παρ) 
(πν. ὃ, 4), 8ο Ἠε αἱίορείμεχ αίαθθ5 {ο αἀπαῖς ἐΠαῖν τὶσΗί, ος ἐλαί οἳ 
ΒΏΥ οἴμοι ῬαπεΙγ ἨἩππαν ἐήραπα], {ο Ἱπβίαίοθ απ Ιπαπίτγ Ιπίο Ἠ]8 
ΠοῦΊΥθ68. ΒποἩ ΑΠ ΙΠ4ΠΙΥΥ ἵ5 αἱοσείπετ Ῥτθοπιαίατθ,. 16 ο8η ΟΠΙΥ ἴα]κε 
Ῥίασθ αἲ {πο ρτθαί Ώαγ οἳ {πο Τιοτᾶ. Μαη Ἠαβ ποῦ οαραοῖζγ βα/Ποῖεη {6 



1. δ.] ΝΟΤΕΡ. σ7 
{ο ππᾶοτίακθ Ἱδ. Το ποτᾶ ἐταπβ]αίοᾶ /ιάσπιεπὲ ἵιπ Α. Υ. 19 ἆαγ) 1ῃ 
ιο οτἰσίηα]. Α9 ΙΠβίβΏςθΘΒ οἳ {Πθ πεθ οἳ 6ηθ πογᾷ ἆαγ α5 ἵπ ΒΟΙΠΘ ΒΕΠΡΘ 
οᾳπάτα]επέ ἔο πάσπιεηί, 36 πΙαΥ αἀάπσςρ ἴπο Ταθίπ ἀῑεπι ἀἱσεεγε, ἴο 
αρροϊηίΐ έθ ἄαγ οἳ ἐτῖα], απᾶ οἳσ ποτά «αφαπιαπ, 1.6. ΒΥΟΙΓΔ{ΟΣ, 88 1η 
1οῦ 1χ. 98. 8ο ΟΠαπσθχ, 6Παποππες ΥεπιαπΊἹισ Ταἶ6, 1Πες 15, 16: 

«ΤιοηΏθ 11ο α ΤΙΒΣΚ, αποᾷ Ἰθ, Ὀπὸ ἆαγαος ἴμτο 
Απᾶ αἱ πι αν 1 ση] 16 ααγίε λε. 

Απᾶ ἴπο Ὀπίοι ἆαρ] υαετᾶεπ ἴο ἃς α αγ, ἆαριεπ {ο οἶίε, α5 ἵπ 8, 
Ίορα] Ῥχοςθββ. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω. Ναγ, 1 ἆο ποῦ 676Π αΤΤΑΙΡΗ πΙΥΡεΙ1. 

4. οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα. Έος 1 1 πετθ {ο Ραΐ πιΥβε]ῖ οἩ ΠΙΥ 
ἐ]α], 1 απι οοηβοίοα5β οἳ πο ἀθτο]οίίοη οἳ ἀπίγψ. Ίπ Α. Υ. /Ι Ιιοιυ 
ποἰλίπφ ὃν πιγεεἰ/᾽ (1 που ποιφ]ί Ὁψ πι/κοἰ[, ΤγπάαΙθ) βἱρηίβει 1 
ποπ ποϊΠίπσ αφαϊἰπεέ πιγβε]ξ, κα ἴθ Τα !πὶϊ εοπεοίγε εἰδί᾽ Τη 
Ἠονχ. ΕΡ. τ. 1. 61, οἳ ἴλο πἰ]ῖ πιἰ]έ οοπβοῖιιδ δι οἳ {ο Ὑπ]ραίε Ἠετο, 
Τηο οχκρτθβεῖοη “Ι Κποπυ ποϊμίπσ Ὁγ Πίπ1,) 5 ε(πἰνα]εηί {ο “Ι Ἐπογ 
πομῖης αραἰηςῦ Ἠ]β οἨαχαοίοτ,’ 15 ἃ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 0Π6 1Π ο Νοτί]ι οἳ 
Ἐπρ]απᾶ, ἸΤηβί8ποθβ οἱ {Πῖβ οκρτοβδίοη {Π οἱἷά Ἐπρ]Ιβη ντΙζεΓΒ ΤΥ 
ρο ἑοαπᾶ ἴπ Ὠανίος) Εἰθῖο πφίδ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωµαι. 'Ῥπέ πι ἵπποσθπορ (10. τρμίθοτς- 
ἨΘΕΞ) Ἠα5 ποῦ Ῥ6ρι οείαυ]ἰδ]οά Ὦγ ἐΠῖβ. Ἠστο δικαιόω ΠΠΕΒΏΡΒ {ο ἀθε]αχο 
8 τἱσΠ{ΘΟΠΞΏΘΒΡ αοἰπα]]γ Ῥοβ5οβςεᾶ, α5 {π 1 Κίπρς νΗ. 95 (ΤΙΧΣ.) απᾶ ΡΑ. 
οκ. (οκ 1.) 9. ἐν, ἴλοιρ]ι Ἠθγο αβοᾶ ἴπ 8η Ἰπβίγαπηεπί{α] ΒΕΠΡΘ, 15 πού 
πο 5ππρ]θ {πβίταπηθηὔ, Ῥαῦ τοῖς {ο {ο τοδα]{ οἳ 8 Ῥχοςθβε. ού Ρα] 
πν]ο οἱβαπ]οτο («Ἡ. 1χ. 97, αν. 9; ἘΡΗ. ΠΠ. δ: 1 Τΐπα. 1. 19, 16---6ξ. αἷδο 
ῬΜΙ. 11, 18) Ἠαᾶ αη αἰπποδί οχασσετα(εᾷ 5εηςο οἳ πβιπαϐγ ο8η Ἠαγά]γ 
Ἠατο πιεαηῦ {ο ΙπΙΡΙΥ Ὠθτο ἐλαί Ίο Ίνας οπ{τεΙγ ἴτθο οπη [απ]. γμαί 
Ίο 566Π15 {ο Ἠατο ππεαηῦ πας {λαί, 5 {αγ α5 Ὦθ σοιι]ᾷ 566, απᾶ 85 Γ4Υ 88 
8ΏΥΟΠΘ εἶςο οοπ]ᾶ 566, Ώο Ἠαᾶ Ὄθει βἰτίοί]γ οοπβοϊεπίοας ἵπ {Πο 4β- 
εἴιαχρο οἳ Ἠ18 πηΙββίοΏ. Ἐπί Ἰθ τηπβύ ποῖ Ὦο ραῇβεά πρ, αἴίμει Ὦγ {6 
ἐοπσ]έ {λαό πο οπθ Ἠφδᾶ α τὶρ]ιδ {ο {πάρο Ἠϊπι, ος 6Υ6Ἡπ Ὦγ Ἠϊ5 οΨΏ 
ἸπαΡΙΠ{γ {ο 5οθ πες Ἠθ Ἠαά {α]οᾶ. Τηετε πα 8 βἰτίοῦ απ τἰρηίεοας 
ήπᾶρο, πο γοπ]ά Ὀτίης Ἠίτη {ο αοσοαπί 1π Ἠί5δ ού ροοᾷ Ἴπῃθ, 

ὁ δὲ ἀνακρίνων µε κύριός ἐστιν. “Ῥπί Ἡο πο απταϊ]σπεί]ῃ της, 
ῬαδίοίἩ τηθ οἩ πΙΥ {ἐτία], 15 έμο Τιοχά,᾽ 1.6. ὀεβας ΟἨχςῦ, 

δ. ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε. κρίνω Ἠετθ, Ῥεοκιςθ ἴπθ ἀεοίἰείοπι 
ποῦ ἴμθ ργοσεδε 18 πιεαη{, 116 {ιο ργθβεπύ {εηςο Ἰρπίῇες λα Παδῖς οἳ 
εχοτοῖθῖηρ ]πάρπιθη{. καιρός βἱρηῖβας ἴθ Ῥτοροχ {ππθ ΓΟΣ {18 ἀεείβίοη. 
Πο Ῥχεοθρί 15 Ἠετο αΡρ]θᾶ {ο {πο τοαίίοη οἳ ἴεασμεν απᾶ (παρηῦ 
ΝΠΙΕἨ 15 Ἰαἱᾷ ἄονΏη ᾳεπθτβ]]γ ἵη Μαίζ. νΠ. 1 απᾶ ἘῬοτα. Ἡ. 1. Τί 1Β 
οαχ ἀπίγ ἴο Πξίεη {ο {ιο ἐοασοηῖπςρ οἳ ἄοά᾽5 πηΙπΙβί6σ5, {αςύ 16 Ἠππαδ]γ 
γεῖ οαπᾶ(ᾶΙγ, Ὁγ ιο αἷᾶ οἳ ἄοά”5 ποτᾶ, {ο 'Ἰο]ά [δέ λαέ πγῖο 18 
Ροοᾷ απἀ αοῦ προη 1ὲ (1 Τ16ς. ν. 91), Ὀπί {ο αγοῖᾶ αἲὶ βογαξῖπγ απά 
Ππιρα{βίΙοη οἳ πηοίίνες, 8ίΠοθ {ο βΘΒΤΟ] {1ο Ἠθατί 15 {μεθ Ῥτοχορα/{ῖνε οἳ 
ἄοάᾶ 8]οπθ. “ΤμΘ8ΥΠ πο {ο Ἰαᾶμο, Γος Ὢθ ἄο ποῦ ΚηοΥΥ ἴ]θ βεοχείς οἳ 
ο Ἠεαχύ. 6 Ἰαᾶμο πιεη ὮΥ α1[ΐ5, ο Ὁγ α οογγθ5Ρροπάεποθ νι οἳχ 
οπΏ Ῥθου]αχΙ16Β, Ὀαΐ ἀοά ]αάρος Ὁγ Β4εΠ(γ.᾽.  Ἠοβετίξοῃ. 



σ8 1 6ΟΛΙΝΤΗΤΑ ΛΙ. πν.δ-- 
τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους. ΟΕ. 8. χ]ν. 21: ἘῬοπι. ΤΠ. 16 απᾶ οἩἹ. χῖν. 

25. 1Τ0 οἰεατ]γ πιθαηΏ5 {1ο βαοταεῦ Ιπ]ᾳπ1ίγ οἱ πο Ἠεατῦ. 

ὁ ἔπαινος. Το Ρργ8ἱ56 ο ἆθβΘΙΥΘΒ. 

6. µετεσχηµάτισα. ΤΗ{εΤΒΙ1Υ, 1 οπαπρφεά ἴπθ {οτπι ο. Τπο Υα]- 
Ρ8ΐθ τοηπᾷθΥβ {γαπεᾖσιγαυί, οί ἰγαπε[φιιγεᾶ, Τγπᾶα]ο ἄεεογτθεᾶ {π 
πιῖχιε Ο10Ίι ῬγδοΠ, πο ἄεπενα Τεχδίοη, Ι Ἰαυο Πριγαίϊυεῖψ ἀεθεογίδεᾶ ἐπ 
πιίπο οτυπι Ῥεγεοπ. ὺ Ῥατ] οΏβηΏσες {Πο παπηθς οἱ ἴ]θ ῬθίΒΟΠΡ, βα[βί]- 
ὑαδΐηρ Ἠϊπαβε]{ απᾶ ΑΡο]]οβ {ο {πο {εασβθτΒ πιοβύ {π τεριΐο αὖ Οοτίπ{Ἡ, 
Όλαῦ Ἠθ παϊρ]Ώῦ (Ίνα αγοῖᾶ ῬεγδοπαΠ{γ. Ἐτί ἴπο ρτϊπαίρΙθΏ ]αἱᾷ ἆοπῃ 
1η ἴμο Ῥτεσοθάϊπς οἩαρίθτς ππθγθ {ο Ὀο αρρΠεᾶ απΙνεγβα]]γ. 

τὸ μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται. Τταηε]αί, ἐ]ιαί 1/6 πια ἴεαγη ἴπ οιγ Ῥογ- 
8015 ἔιε Ῥγεσερί, Νοέ αὔουε τ]ιαί {8 ωγέέίεπ. ὮἙ)ρ ΓονᾶβποτίἩ ᾳαοῖθ 
η Π]πείταίίοη οἳ πο οοπείτποίῖοη : 

«0,βετνα 
ΤΗθ τα]θ οἳ πο ἰοο πιο], Ὦυ Έθπιρεταπος ἰαισηῦ.) 

Ῥαταᾶϊδε Τιοδῖ, Β]ς πτ. Ἱ. 528. 
Βε6 ΟτΙ(ῖοα] Ἰοΐο, 

γέγραπται Τεΐ6Υ5 {ο ἴο ΟΙᾷ Τορίαιπεπὲ Βοτίρίατος. Ίο Ἠατο πο 
ορτίαϊπ{γ ὑ]αῦ αΠΥ Ῥατῦ οἱ {πο Ναιν Ταδίαπιεπί γιας πτιθίοη αἲ ἐς της, 
βατο ἴμο ὕνο Ἠρίδί]ε {ο ἴῑιο ΤΠοββα]οπίαΏΒ, απᾶ ΡογΏαρς ἐπαῦ {ο ἴ]πε 
αΙαΠαη5; Ῥαῦ 5εο ὮΡρ ΤήρΠ{{οοί’5 Οοπιππεηίατγ οἩ {Πῖ5 Ια5ΐ Ἐρίςί]α, 
Ῥ. 40. ΤΠ6 οπ]γ Ῥ]ασς ἵπ {Πο Ναι Ταβίαππεη{ πετ {πο ἔθυτα Βοχίρ- 
τατε 15 αΡρ]εᾷ {ο αΠΥ οἱ ἴπο Ῥοο]ς οἳ {πο Ναι Τοβίαπιοπ{ ἵ5 9 Ῥος. 
1]. 16. ἈῬεο οἱ. 1Σ. 10, κ. 11, αγ. ὃ, 4, 45, 64. Βδί Ῥατα] οἶίῆαν ταίογς 
{ο ὧετ. 1Σ. 25, 24, ΟΥ {0 Ῥβξξβαρθβ νο] βρεα]ς οἳ ἄοᾶ α5 {]ιο 6οπτοθ ο 
α1] Κπον]οάρο, 5βαοἩ 5 Ῥεαζ. αν. 19, 290: 6ο51. , 8: Β8. 1. 9, οχὶσ. 
99, 100: Ῥτογ. νι]. 1Σ., ὧο. 

ἵνα μἠ...φυσιοῦσθε. Ἠετο πο Ίβο ἵνα γη ἴλθ ρτοβοηέ {πᾷϊσαίίνε, 
8Ώ πππβυα] οοπβίγαοίοη. ΊπΠαΥ, δ 41, ποίθ, εαὖ5 {Παί ἐλῖς οοηβίτιο- 
Ποπ. 15 ᾳπῖθθ οΟΠΊΠΙΟΠ᾽ 1Π πποᾶεγη ἄῑθεῖς. Ἐτό ΜΠῖ5 αρρθατς {ο δε 
8Ώ εχβρσεταθῖοη. 10 15 {οππᾶ αραῖη 1π (1. ἵν. 1Τ. Α ΡῬείΐοι οχρ]ατα- 
Ώοη Ἠ8Β, Ἠοπ6Υ6Υ, Ῥθεηπ ᾳἶγεη Ὦγ Ῥτοίθββοτ Ἠοτί, ἴπ {ιο ἸΜοίο Οι 
ΟΥγήιοφταρ]ή/ αρρεπάεᾶ {ο Ἠλερίοοῦύ απᾶ Ἠοτίε ἄτ, Τοβῖ. Ρ. 167. Τ]α 
Ν. Τ. ἔογτα οἳ 11ο οοπ]αποίίτε 1η ἔμο «856 οἳ τειῦς {Π -όω, 19 15 «ασσεςίεᾶ, 
οοἵποῖᾶςς ππῖ τι (]ιαῦ οἳ ἐἶιο ΙπᾷΙςα{ἴτο, 

εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνός. ΤΗΜετα]]γ «Τμαξ Υθ πιαγ ποῦ Ῥο ραβθᾷ πρ, 9Π6 
ΙΠ8Ί {ο πο ο916,᾽ ασαϊπεύ {πο οίμογ. 

Τ. τίς γάρ σε διακρίνει; ΤΗ{ογα]]γ, !{ος πἩο βθραταίθς {16ο »᾽ 
Ἠεησς 60Υ1ΘΒ {19 Ἰᾷεα οἱ ἀἰδπαβοη ἵΠ οηΠθ)5 ΟΠΏ πηϊπᾶ απᾶ ἔλθτ Ίπ 
Όιαί οἳ ΑποίἩμετ. διακρίνω 15 ορροβεᾶ {ο συγκρίνω (οοπιβίπθ) {π {πα 
Ῥᾶββᾶσο Ίποπι Ατβροί]ε” Μαίαρηγεῖοβ πιοηθιοπθᾶ 8Ώογο, οἩ. Ἡ. 18. 
πε Ὑπ]ραίε ἰἱταηβ]αίος Ὦγ ἀἱξσεγπο Ἠθγθ, α τεηᾶρτῖπς πνη]ο]ι 561ΥθΒ ἴο 
εκρ]αῖπ ο π5ο οἱ ἀἴδεεγη 1π ἴπο Α. Υ. οἳ οἩ. χὶ. 99, πετ 5686 ποίθ, 
Τηε 8ηΏβπΘΥ {ο ἴο απεβίῖοη ἶ5 ΑΠΘΕΥΠ ὮΥ {ιο οοπ{οχέ {ο Ὀθ /οᾶ. 
Απᾶ 5ἴποθ Ἠο πας {Πθ 6οπτοθ οἱ αἲΙ ἐπ σἶ[ς πο ἀἰδπσαϊφηθᾶά 
{πθξθ πἹεη {γοπα ο{Πθτ5, α]] Ῥοββίπρ πας οἳ «οαΓ56 αὈδανᾶ. ΟΕ, ζο]να 
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1, 97: ἆαπηθς 1. 17. ΟΠιγβοξίοπι Ιπ{εχρτοίς {ο πγοτᾷ οἳ {ο ἀῑξίϊπο- 
ΠἴοἨ τεδα] ης οπ1 ΡΥ8156. 

8---ἲ6δ. ΟοκτΗΑΞΤ ΒΕΤΨΥΕΕΝ ΤΗΕ ΟΟ0ΒΙΝΤΗΙΑΝ ΤΕΑΟΗΕΗΣ ΑχΌ 
Ὁτ Ῥλσι,, 

8. ἠδη κεκορεσµένοι ἐστέ. Ἠετε πο Ἰ8νθ οπθ ο {πο εαᾶᾶστ {απγηβ 
οἳ {εε]ῖησ βο τοπιαχκαβρ]ο ἴη πο Αροβί]ε”5 βίγ]θ. Αὐταρί]γ Ὀτεακίησ 
οϐ αἲ ἴλο πποτᾷ /’ Ῥο8βί, Ἡο ἀα516Β οϐ Ιπίο απ απ]πηβ{οᾷ απά Ιτοπ]σα] 
βροβίχορΏθ. 'Τ118Υ πθ]] βαγ '' Ῥοαςί,” Του Ῥοβείίπρ 15 σοτχ ουγίηᾳ βίπ, 
Ῥαΐ 1{ 18 Ῥοδείϊπς ἵπ ΥΩΠΤΡΕΕΙΥΘΒ, πού η ἀοᾶ. ΑΙ τοατ ψαπίς αρἰτιίπα] 
Άπᾶ {επιροτα] που αγθ βαΏΙ5Πεᾶ, τοι Ἠαγο Ώθοοπιθ τίοἩ, τοι αγοτοϊσηϊπασ 
Ίκο Ἰϊπσα. ἘῬπί ἵη γοαν 561/-Ραὐἰβίασουῖοηπ γοα ρῖτο ποῦ α ἴποαρλί {ο 
{ποβο πηοβθ Ἰαβοανς Ἠατο πιαᾶθ γοι ὉΠαῦ τοι ατθ. οπὶά ναί 1ς 
ΨΘΥΘ τ6α]]Υ νι γοι αξ τοι Ἰπιβρίπο Ι{{ίογμο! ποπ πο παϊρΏύ Ἠορο 
{ο 8016 τεπηϊββίοη οἳ οἳς {ἰτία]ς, ἀ4ἱβίί6βΑο65, ἨππαΠβίίοη». Ῥαί αἲ 
Ῥτοδεπύ α]] {6 βουτοῦ, δα θτίπς, βΠ8ΤΠΘ 15 οἳσ5, ν/η]]ο οἴίμαν ἵπ Γαοῦ ΟΥ 
1η ΤΑΠΟΥ Υοι απο επ]ογίπᾳ α]] ἴλο σοοᾶ {μπαρ ᾳῖγεηπ ἴο ΟΠτί5ΙαΠΡΒ, 
ΠππηππΙϐν οτι βαΠθτίπσ, απῖοῦ οἳ οοηβοίεησθ (Ώοπῃ, ΠΠ. 1), νήξᾶοπῃ, 
Ἠοποας, ππατᾶ βα{15[βοἴΙΟΠ.᾽ κεκορεσμένοιπηθαΏ5΄ λανίηρ ῬεεἨ 5η α{οᾶ 
νι σοοᾷ ἰλπῖπσς᾽ (Υπ]σαίο, εαἰιγαῖ). ἈῬοπιθ οάΙίοχ τουᾶ ἴ]θ Υ6χδε α5 
8, Βετίες Οἱ 4Πθβίίοπβ. Ῥαΐ ἴμπο αὔϊγπια{ϊνο τοπᾶοτίπρ βἰτοπσίΠεης {πο 
ΙΥΟΠΥ οἱ ἴ]πο ραβδασο, απ ἴμοθ καί πγῖο] Γο]]ουβ 5αρροτίβ 15, 

ἐπλουτήσατε. Τ]16 αοχὶςδί5 Ίεχθ ομηπού Ῥο οοηρίταεὰ εἰ]. Τηογ 
ΙΠΘΕΠ, “Υθ Ἠατο Ῥεεπ Ηπτίπρ 1Π ῬτοβρενΙϐγ,’ «Υθ Ἠαγο Ῥεεπ τοϊρηίτις.᾽ 

χωρὶς ἡμῶν. ΤΠοαρ] δέ Ῥατπ] Ἠαά αἀπι]είοᾷ 1ο Οοτιη(λίαπις Ιπίο 
{11ο Βαπηθ Ῥ]εβεῖηρς 88 Ίο επ]ογεᾷ Ἠπηςδα]έ, πε Ἰ8ᾶ πο 5Ώαγα ἵπ {εί 
Ῥ]αβείηςα. 

καὶ ὄφελον. ΤΠο Αροβί]ο ἄοες ποῦ τοσαγᾷ ἴ]ο ρογ5οοπ{ΙοΠ5 απᾷ ᾱἷδ- 
{168565 ο απᾶενποπί α5 ἀεβίταρ]ο ἔον αῖν οὗη βακα, Ὀπίέ οπΙγ αξ 
ΙΙΘΕἨΒ {ο απ επᾶ. ΤΗθ επιρίτο οἱ ονΙ] 15 πού {ο Ὠο ἀοξίτογοᾶ ψηλού 
8. οοπΠ1οῦ, απᾶ {μα εαβοτίησς επᾶατοᾶ Ὦγ Ομτίρί”5 βεγγαπ{ς 81ο {1ο 
ονΙάεπσθς ἔμαί {Π15 οοπβ1οί 15 σοΐπσ οἩ, 45 Νε]] αξ πο ΠΙΘΒΊ5 ὮΥ πο 
νὶοίοτγ {5 βοοατεᾷ. ἘῬταῦ ο Ῥεςδί οἳ {ποβο Ίο ατθ {ας οοπίεπάϊῖης ΤΟΥ 
ἴμο ἰπαίἩ τπαΥ Ιαν {α]]γ σΙβ] ιαῦ ἴ]ιο οοπβ]οῦ Ίγετο οὖθυ απᾶ ἴ]ιο ταῖστ 
οἳ ιο βαϊπίς ῬεραῃΠ. ΒποἨ 8 γης αΡΡθᾶΣ5 {ο Ὦ6 Ιπο]ιάεἆ ἵπ ἴπο γγοχςς, 
«Τὴν Ἱάπράοπι 60118, ὄφελον, ΡΙΟΡΟΙΙΥ α τοτῦ, 85 Ώθοσπης ἴπ Ἰαΐας 
ἄτεε]ς α ρατίίσ]ο, βἰσπ[γίηᾳ ’ ποπ]ᾶ ἐπαί) απᾷ {Ποετοίογο Γο]]ουγεᾶ Ὁγ 8 
ΗπΙίθ τοεχὺ. 66 ἸλΛ1πΠου, 5 41 απᾶ 9 0ου. χΙ. 1: ἄα1. ν. 192: Ἠον. ΠΠ, 15. 
Τ]9 αοτῖθῦ βἱσπΙῇθΕ, ποῦ {6 βἰπαρ]θ πΙδΗ, πΥΙο]ι γγοπ]ᾶ ῶο Ιπαάϊσβ{θᾶᾷ Ὦγ 
{ο Γαίατο, Ῥαῦ ἔ]ιο ἀθβῖγο ἔοχ 155 Ιπιππρᾶϊα {ο Γα]β]ησθη{, « Γοπ]ᾶ ελα γε 
οοπ]ᾶ ποιυ δεφίπ {ο τεῖσπ | Τμο :ΐο ἀοἆ) οἱ ια Α. Υ. ἶ5 απ αἀάῑδίοτ 
{ου {]ιο βα]κο οἳ επηρ]αβ!5, 

9. γάρ μἶνος {]ιθ ΙΘΑΒΟΠ {ΟΥ ὄφελον. 

ἐπιθανατίους, οοπᾶεπιπθᾶ {ο ἀθαῖῃπ. Α. ὓ. αρργουεᾶ το ἀἆθαίμ. Ἀο 
{πο οτἰρῖπα] γογβίοη οἳ 1611. Ον πιοᾶριπ Β1ρ]65 τεαᾶ αρροϊπέεα σι 
Τγπᾷβ]θ αηᾶ ΟΥΑΠΠΠΘΥ. ΟΕ, οἩ. αν, 81; Β5. χ]ῖν. 93: Ἠοπι. γη]. 96: 
2 Οοχ. ἵν. 11. Τί ἵ5 ροβεῖδ]ο ἐλαί στο Ἰανο Ἠθγθ, 85 ἴπ 1 Τ1ες, ἴν, 17, 
8Ώ θΧΡΥΘΒΦΙΟΠ οἳ {]αί οκροοία{Ιοη οἱ ΟΗτ5ί5 ϱροεᾶγ οοπαῖης π]]ς] ο 
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ΠΟΙΠ 85 ΡϱΟΠΘΥΑ] 4Ίποησ {πθ ΟἨγ]ραης οἳ ἴμο Αροβίοᾗο αςθ. 6 
ποπ (Ματς κ. 59) ἐΠαξ πο Αροβ{]θ’5 Ἱπβρ]γαδίοη αῑᾷ ποῦ εχἰεπᾶ ἴο 
ἐμῖς απρ]θοί. Ἡοπαναι {Πίβ πιαΥ Ὀθ, ἴο ΑΡοβί]ες 8το τερτεδεη{θᾶ 
5 οοπιῖησ ]α56 1η 8 ῬΓοςθΕΡΙΟΩ οἱ ρ]αᾶ1αΐογβ, ἀεγοίεᾶ {ο ἀθεαίῃ (Τευ- 
(παπι. χεπᾶθγς ἐ]α πνογᾶ ὐοδίίαγίος, ' αρροϊπ{θᾶ {ο ΑρΕί πηθ]ι Ῥεαδίς,᾽ 
5θθ οἩ. χγ. 95), απᾶ ἴ]θ πο] απΠΙν6ΓΡ6, 8Ώρθ]5 απᾶ ΠΠΘΗ, 819 5αρροβεᾶ 
{ο Ὦο9 βρεοἰαίοχς οἳ ἰπο οοπβΙοῦ, Ο{. Ἠεῦ. κ. 88, αχ. 1. ΤΠ6 Ίπιαρο 
18 {86η {Τοπ {πο 1β(Ππχῖίαη ϱ41ΠΘ5 π/ΠΙοὮ ππθγθ Ἠε]ᾶ πεαχ Οοτίπ{Η, 
Βεθ ποῖθΒβ οἩἨ ϱΗ. ἷσ, 24-27. 

θέατρον. ΟΥ1ΙρΙΠαΙΙΥ, α5 ἵπ Ἐπρ]ς5]Ἡ, ἴ]ο Ῥ]ασθ πΊσχο ἔπθ ερεοίαο]ε 15 
Ῥεγ{οχπηθᾶ. Ἠετο οἩΙγ, ἵηπ ἴμθ β6ηβθ οἱ {πο βρεοίαο]θ 115611. 

ἐγενήθημεν. Α5 Δ. Υ. απᾶ Ἡ. Υ., «νι αγε τη8ᾷρ.) 

καὶ ἀγγέλοις. Τ19 αὔβεποῬ οἳ {16 αγ[ο]ο Ῥα[οτο {Πῖ5 απᾶ ἴπμο Εο]]οπ- 
Ίηρ ποιη Ἰας5 Ώθεη τατΙοιξ]γ εσρ]αϊπθᾶ. Βοπθ τερατᾶ 16 α5 ΏΙΘΤΕΙΥ α 
ο85ο οἳ ἴ]ο οπιββίοη οἳ ἴπο αγθο]ο Ῥεΐοτο ποππς οοπρ]εᾷ θοσθί]ετ 
ὮΥγ εοπ]αηοίΙοηΒ. ἘῬαΐ οἴπον απ{]οτ]δί6Β, 5 Ῥαγεχ απᾶ πας, τεοσατᾶ 
ἔπο ἀγγέλοις ΑΠᾶ ἀνθρώποις 5 βρεοἰαΙσῖηρ τῷ κὀσμῳ. “19 ποτ]ᾱ, 
ηΦΙΠΕΙΥ αΏρε]ς 5 α]] α5 ΙΠΕΗ.᾽ 

10. μωροὶ διὰ Χριστόν. Ἐοοῖδ οἩ αοοοιπί οἱ ΟἨτ]6ῦ, ἵη τε[δγβησθ 
{ο ἴμο Ἰαβοατβ απᾶ βαΠετίηρς {πευ απᾶσιγεηύ 1π Ἠ15 ομᾳβθ, Ὀαῦ πἩΙοΙ 
18 πγογθ {ο11Υ {ο ανο απᾶθισοπο, 1 {ο ΟοχΙπίΠίαη {Πθοτγ οἱ {με ΟἨτίς- 
Παη 1146 πετ οοττθοῦ, ὪΠίο] Ῥ]ασεᾶ ἴπο τοπατά οἳ έπο ΟἨτὶβήαη 1π μα 
{πΐπσς οἳ {Π]5 Ῥγεβεηῦ πποτ]ᾶ. 66 τετ. 8 απᾶ οἩ. Ἡ. 14, ΠΠ, ὃ. 

φρόνιμοι. ΛῬγικεπί, ἨΙοΕ: Ῥτιάεπίο», Ὑπ]ραίο. 16 6 βοατοεΙγ 
ΏΘΟΘΕΦΑΥΥ ἴο εχρ]αῖπ {παῦ ἴπῖς Ίαηπσπασο 5 Ιτοπῖσα]. ΤΠαεγ πετα 
ππαπεεοπαβΙγ «ρταάειῦ) ἵπ Π15, ἴπαῦ (Πογ βρατεᾷ {Πεπισε]τες ἴ1θ 
Ίαβοπτβ απᾶ απηχὶεθῖος 1π πΠϊοἩ Βὺ Ῥατ] παβ 5ο 'αραπᾶαπί᾽ (2 095. 
χὶ. 29). 

11. ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας. ΤἩο Αροβί]ο ποπ]ᾶ Ροϊπῦ ού {ο Ἠ]5 οοπ- 
γαγίς ἴμο ἴταο σ]οτγ οἳ ια ΟΠτϊείαπ τηϊπ]ςίαοτ. Ίαβοατ απᾶ εαΏετίησ 
ἴονγ ΟΠτ]ςζΒ βα]ο ατθ ἴλμο τηατ]«Β οἱ ἴπο βετγαπί5 οἳ ἀοᾶ, ποῦ βο]{-οοποθε]ῇ 
απᾶ 861{-ρτα156. 

γυμνιτεύοµεν. ἈῬε6 ΟτΙᾷῖσα] Νοίθ. 

ἀστατοῦμεν,. 18ύ6Υ ἄτθε]ς ποτᾶ. 1ὲ 15 πβεᾷ Ὦγ Αρρίαπ οἳ {μθ πατοβ 
οἳ {ο 5ε8.. 

19. ἐργαίζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν. Οοηβι]ῦ ῬαΙ6εγ, Ἡογαε Ῥαμϊίπας, 
166 Ε}ρ. {ο ΟοτιπίμΙαης, Νο. τΙ., ἴοχ 8 Γα]] ἀἰξδοιδείοη οἳ {πα τεπιαγκα)Ὀ]θ 
οοἰποϊᾶεπσς Ῥοίπεεη {λῖς Ῥ8βξᾶσε απ ἴμο ΒΡΘΘΟΗ ὕο {με Ερῃθβίαη εἰάθτβ 
1η Αοΐς πχ. 54, πηετα, ἴποαρια {πο ποτᾶβ το 5ροκεη οἩ α ἀϊῆατεηί 
οοσ88ΙΟἨ, απᾶ ατθ το]αῖθα Ὦγ α ἀβετεοπό ααίποχ, πο Ώπά εἰαθεπιεηίς 
οχκαοί]γ οογτεεροπᾶ!1πΡ. Βδύὲ Ρατ], 1π 0Π]5 Ερὶς{]ο πι σίεη ἔτοπαι Ἐρῃεδας, 
αηᾶ 1Π ἴΠαῦ ΑΏθεοΏ βροκεηπ αὖἲ ΕΡρΗεεας, εἰαίος ὑπαῦ ο Ἰαροπτθᾶ σπα 
Ἠ]5 οπΏω ἨΠαπᾶς {πσγα, απᾶ 1π Ῥοῦπ οιβθς {1ο τ6πλατ]ς 15 ἀτορροᾶ ππᾶθ- 
βἸσηθᾶ]γ. ΤΠο οοϊποϊάεπσθ 15 {πο Ῥεβῦ ρτοοί Ροββῖρ]θ οἱ {πο ϱοπἹ1πθ- 
ηθ88 ῬοίἩ οἳ Ἠρίείο απᾶ ηαβτβίνθ. 6ο 85ο οἩ. 1χ. ϐ απᾷ Αοίβ 
αν], ὃ; 1 ΤΗε6βΒ. Π. 9; 2 ΤΠεςΒ. ΠΠ. 8. 



ΤΥ. 15.] ΟΤΑΝ. ότ 
λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν. Οοπηρ8τε Μαίί. ν. ὅ, 8-45: Τωαίκο κχ!]. 

94: 0ομπ χν]ῇ. 98: 1 Ροῦ, Ἱ. 20, 28. 

19. περικαθάρµατα. ΤἨθ ποτᾷ πηθαἨς (1) ἐλαί πο] 15 τεπιοτθᾷ 
ὮΥ οἰθαηβίηςσ, (2) ἰπαῦ νΏΙοἩ 15 οαδύ 8ΥΑΥ ἴο πιακο 5οπιθίμίηᾳ εἶβε 
οἶθαἨ, απᾶ Ίθηος (8) απ εχρἰα{Ίοη. Κάθαρµα 8Πᾷ καθαρµός 818 ΠΙΟΥΘ 
ο{ίδη αβοᾷ ἵπ {Πῖ5 5οηΏβθ 1Π θατ]1ος «τοαθῖς, 5 ἵπ Ἠετοᾶ. νττ. 197 διότι 
καθαρμὸν τῆς χώρης ποιευµένων ᾿Αχαιών ἐκ θεοπροπίου ᾽Αθάμαντα τὸν 
Αἰόλου, καὶ µελλόντων µιν θύειν. Ἀ6θ6 8ἱ5ο Ῥτου. κχΙ. 18 (Τ1ΧΣ.), περι- 
κάθαρµα (Ἠεῦ. εορ]ιεγ) δὲ δικαίου ἄνομος, καὶ ἀντὶ εὐθέων ἀσύνθετο». Τ]ε 
εκρΙα{οχγ 56Ώ5θ τηαςίέ ποῦ Ῥθ Ῥτοςςεᾷ Ἰετο. Βύ Ῥαπ] 56ΕΙΗΡ ΒΙΠΗΡΙΥ {ο 
ΏΊΘΑἨ {]αῦ Ὦο βμ/ῇθγ ΙσποπηΙηΥ 1π οτᾷεχ (]αί ἴπΠο Οοτἰη(μῖαη5 πιαΥ 
6Εο8)ε 1ὔ, 

ἐγενήθημεν. Ίο Ῥεσᾶπιθ ΟΥ νγετθ πιαᾶς, 1.6. ΙΤοπα οἳσ Ρεῖπσ εα]]εᾷ 
85 Αροβί]θς οππατᾶ, 

πάντων. Οἱ αἲ] πιαπ.,, ταί]ετ παπι γη] ἴ]ιο Ἐπσ]δ] Υετξίοης, ’ οἱ α]ἱ 
ἐ]ιΐπιᾳς.” 

περίψηµα. ΤΗθ Ῥτεοῖδο ΥΠΟΏΥΤΩ Οἱ περικάθαρµα, βοοοτᾶῖπς {ο {λε 
Ίαπς οἳ Ηαῦτου Ῥρατα]]ε]ίδτα, Ίστε Ιπἰτοᾶασεα {ο επιρΏαδίζο Βύ Ῥαπ]ε 
πηθαηΊησ. ψάω βΒἱρπῖβες ἴο γιιῦ ΟΥ Ἰυΐμο. περίψηµα ἶ5 ἴΠειθ[οτο ΒΟΙΠ6- 
{πῖης ιοἱρεᾶ οῇ. πο ραἰτίατοἩ ῬΠποίίας ρῖνες απ εἸαθοταίο οκρ]απα{1οη 
οἳ πο Ῥητββθ, Ἠο Ε478, τὸ παλαιὸν ἐπειδάν τιων ἄνωθεν µηνιμάτων εἰς 
πεἰραν ἐνέπιπτον, καὶ ποινὰς αὐτοὺς τῶν τετολµμηµένων ἀπαιτεῖσθαι συνῄσ- 
θοντο, ἀθρόοι περιστάντες τὸ ὁμόφυλον ἑνί τινι αὐτῶν, ὃς ἔμελλεν ἢ κλήρῳ 
ἀφορισθείς, ἢ τῷ προθύμῳ τῆς γνώμης ἑκούσιος ὑπὲρ πάντων προθύεσθαι, 
καὶ καθάρσιον αὐτῶν γένεσθαι' τοῦτον χερσὶ περιψῶντες καὶ ἐφαψάμενοι, 
Περίψημα ἡμών, ἔλεγον, γενοῦ. Έαπ Απιρηιιοσ]ίαπίε Θιιαεκϊοπίθις, 155. 
Ἠο εκρ]αῖΏηβ 15 ὮΥ καθάρσιον Απᾶ ἱερεῖον, οΏ6 πο ἀενενεᾶ ἨΙπαξοα]{Ε πρ 
{ο αἲ] Ἰαπᾶς οἳ Ιπᾷϊση]1{165, Ίο Ἠ]5 λΤαρίετ, ἴοχ 1ποβο {ο Ὑγοπηα Ἠθ πας 
βοηύ. Βιπ]άαβ (5. ν.) αᾶἄάς ια πο νιοβτα Ίναβ οαξύ ΙΠίο ἴἨε 568 85 8 
58ογ1ῇοθ {ο ῬοβείάοἨ, υηζ πο ποτᾶβ αποὐεᾷ Ὦγ Ῥποίαςβ. Ἀ6θ 85ο 
Τοῦ1{ τ. 18, ἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ Φθάσαι, ἀλλὰ περίψηµα τοῦ παιδίου 
ἡμών Ὑένοιτο. Απᾶ Ἰσπαί. Ἡρ. {ο ἩΡρῃ. οἩ. 8 (η Πίο] οοτρᾶτε 
Ῥανηαῦαξ Ἐρίεῦ, ο. ϐ), περίψηµα ὑμών, καὶ ἀγνίζομαι ὑπὲρ ὑμών ᾿Εφε- 
σίων. 

14. οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα. Τ1ε οὔ]εοῦ οἳ {πο Γοτεροῖης 
Ῥ8ββασο πα]σηῦ Ῥο πηϊδίακεπ, απᾶ (ποταίοτο ἴπο Αγροβίϊο τε[ετ5 {ο (ια 
πιπίπα] τοε]αίοπ Ὀθεύπεει Ἠπηβε]ξ απᾶ ἴπο Οοτιπίμίαπ ΟΠιτοἩ. ΗΙξ 
οὐ]θοῦ 15 ποῖῦ τεργοδοἩ, Ὀαΐῦ ο απποπάππεπί οἳ {Παῖχγ Ἰναε. 16 ἶ5 {λε 
χοΏτ]κο οἳ α [αΐμοτ, ποῦ {πο 5αοπσ Ἱαπσιασο Οἱ α ΠΙαη ΨἨΟ ΠΤΡΟΙΣΒ α 
Ετιᾶσο. 

16. γάρ ρἱνεβ ἰμο ΤΘΒΡΟΠ {ΟΥ τέκνα. 
παιδαγωγούς. ΤἨθ παιδαγωγός (568 Βί5Πορ 1ΗσΗ{{οοῦ οἩ (α]. 1. 24) 

πας οτἰρίηα]]γ (1) επιρ]ογεᾶ {ο οβεοτί {Πο Ὦογ {ο 5οποο], απᾶ ἔπεποε 
(2) πας ΄ επἰταδίθᾶ γι Ἠἱ5 παοτΒ] βαρθγγΙβΙΟΠ.᾽ 

ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας. Ίο Ἠαγο Ἠθτο απ ἱπίεγεείϊης οκαπηρ]ε 
οἳ ἴλο Εαοῦ ἐ]ιαῦ ἴ]ι ερίγέέ ταῖλετ ἔπατ {ο Ιείίεν οἱ ΟἨτῖςί5 οοπιπηκηᾶςβ 
18 {ο ὃο οὐβετταᾶ, απᾶ ἐλαῦ οπς Ῥᾶξεασο οἱ Βοπρίατα ἶ5δ ποῦ {ο ο 
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βἰγαϊἰπεᾷ 5ο 45 {ο οοη{γαᾶιοῦ αποΐἩονγ,  0α]] πο πἹαη γοαχ ΓαἴΠθι ΟἨ 
εβτίη,᾽ βαὖ5 ΟἨτὶςύ (Μαΐΐ. αχῖῃ. 9): πα 15, α5 εχρ]αϊπεᾶ ὮΥ {πε 
Ῥτοαβεη{ Ῥ88β8µ8, 1Π 516] 8 βρ]τ]{ α5 {ο Γοτρεύ Ἠϊπα {Γοπα ΥΊΟΠΙ α]] θεῖπρ 
Ῥτοσθεᾶς. 

ἐγώ. ΑΙίποαρΗ {πο Ῥτοποιη 15 οπηρ]αί]ς, 1 Ῥοσαξ το, ἴμο Αροβ{]θ 
ᾷοββ πού {οτροί {μαῦ 16 15 «ἴπ ΟἨτ]βῦ ἆθβαβ.  Ο8, οἩ. ΠΠ. ὅ--9. . 

16. µιµηταί. ΙΠΙ8ΐοΙ5. Ὑπ]σαία, ἐπιίαίογε.. 8ὲ Ῥαπ]5 πας πο 
ϱρατίοτ5 ἨππηΙΗ{γ, βΠΟἨ 88 Ίας ἔοο ο/ὔεη {αχκεπ ἔπθ Ρ]αςθ οἳ τοι] 4οβρε] 
Ἠαπαϊ]{γ 1Π ἴμο ΟΠτ]βίαπ ΟΠπτοἩ, ἎἈο οοπ]ᾶᾷ νεπίπτο 6ο το[αν {ο Ἠϊβ 
ΟΝΨΏ ΕΣ8ΠΙΡΙΘ, πΠεγο Ἠϊ5 οοηβοίεησθ {ο]ά Ἠϊτπα Ἡε Ἰαᾶ Ποπθρί]γ βἰῖγθη 
{ο οιττΥ ού Πῖ5 Μαςίετ’5 οοπιπιαᾷς. 

11---21. ἩΜΠΙΒΡΘΙΟΝ ΟΕ ΤΙΜΟΤΗΣ, Το ΡΕ ΕΟΙΙΟΜΕΡ, ΙΕ ΙΝΕΕΕΕΟΤΟΑΙ,, 
ΒΥ ΒΤΒΟΝάΑ ΜΕΑΡΌΕΕΡ ΟΝ ΤΗΕ ῬΑατ ος Αγ ἘΑαῦτ, ΗΙΜΒΕΙΕ, 

17. ἔπεμψα. 1 5επΏ, 1.6. Ῥοεΐοτο {5 Ἠρίεί]ᾳ πας Ἱπίεμ,. ΤἩθ 
ερΙβίο]αχγ αοτἰβῦ 16 οχο]αᾶεᾶ Ὦγ οἩ. παπι. 10. Βὲ Ῥαα]ς αΏοοίίοη {ου πο 
βεη{]θ απᾶ βοπιθπῃΠαῦ ππϊᾶ ΤπιοῦἩγ 15 α τεπιαγκαρ]α ἐχαῖί ἵῃπ Ἠ18 
οπατασίαν. Έτοπα α]πιοβῦ {πο Ῥερίηπίπᾳ {ο ἴπο επᾷ οἳ Ἠ15 παϊπϊςίγγ ο 
μαά, ποῦ 6Υεη οχοερίίηρ Βύ 1ακα, πο πΊοΥθ ἐγπβίποτίμγ, αΏεσθιοπαἴθ, 
απᾶ {αμ{α] Ετιεπά, ΏΟΥ 9Π6 ΠΟ 1ΠΟΥΘ ποτοπρη]γ απᾷεγδίοοᾷ 118 
πηηπᾶ, ΟΕ, ΡΕ. πα, 19, 20. 20: 1 Τποβε. 1Π. ο: 1 Επι, 1. ὃ: 9 Τππη. 
11. 10. Τί τηαγ Ῥο α1βο τα]παβ]θ {ο τοπιατ]ς Ίουγ ἔ]πο 6ΟΙΗΠΠΟΠ 1116 οἱ ἔπθ 
Ῥε]ίεγεγ απᾶ Ἠ15 Τιοτᾶ 15 ετετ Ῥτεξεπί υπ Βέ Ῥαπ]. Τ Τπποῦιγ 18 
εΠαϊη{α] απᾶ Ῥε]ογεᾷ,” 16 15 ΄ἴπ πο Τιοτᾷ”; 1 Βὲ Ῥαπ] Ίας ΄ παγς,᾽ ἴΠεγ 
816 «1π ΟἨτΙβ6. Έοτ ΤΙπιοΗΥ’5 Ῥατεηίασεο απᾶ οοηηθοξΙοη γης με 
ΑΡοβί]θ6, 5εε 2 ΤΠ. 1. δ, απᾶ Αοἲβ χγι. 1, Τή π]] Ὦο οΏβοιγαᾶ {ιαῦ ο 
βἰπίαππθη{ Ἠστο απαοβίρπεᾶ]γ τηαᾶθ 15 ἵπ Ῥτθσῖδε αστθεπιεπῦ να Αοἲς 
Χἰχ. 22. Ἀ66 Ῥα]εΥ, Ἠοταε Ῥαιζύπαε, ἴπ ἴοο. 

µου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἐν κυρίῳ. ΜΥ Ῥε]ογθά απᾶ ζαυπξυ1] 
οπΏ]]ᾶ {πι ἴιο 1ογᾶ, ἱπιρ]γίαρ ἔπαῦ ΤΙπιοῦμγ οὐπεᾶ Ἠῖ8 οοΏηγδΥΡΙΟΠ 6ο πα 
ΑΡροεί]ο, οἳ, 1 Τη. 1. 2, 18: 9 Τη. 1. 2: πηθγθ ἴπθ βαΠ1θ πγοτᾶ 15 αβεᾶ 
πγΏΙσἩ 15 Ἠθγθ ἐταπε]αθεά ΄ΒοΠ.᾽ 

ἀναμνήσει τὰς ὁδούς µου. Α ἀε]σαίο Ἠϊπῖ ἐ]αί {πεγ Ἠαᾶ Μογροίίεη 
{πει 

τὰς ἐν Χριστῷ. Απ ε(πα]1γ ἀε]οθίε Ἠϊηέ ἐῑιαῦ {εγ αχο πού δὲ Ῥαπ]”5 
ψ/ΥΕ ΟΠΙ7. ΤΠε τερεμίοη οἳ {θ αγίῖο]ο οπιρΠαβῖΖθ5 ἴπο Ἠ1ηὔ, 

καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσηῃ ἐκκλησίᾳ διδάσκω. ΑΠ αζάιβοπα] ΤΘΒΡΟΠ 
ΨΗΥ ἴπαυ 5Ποπ]ά ποῦ ϱθ βεί αβῖᾷο αἱ ΟοτΙπ{ὴ. 

18. ἐφυσιώθησάν τινε.. Βεε ποίο Ῥε]οπ, ΟἩ. Υ. 2. Α5 ἰπο π]ο]ε 
οἳ πο Βεοοπᾶ Ηγρὶδί]θ ο ἴπο ΟοτΙιπμΙαηπΒ ΒΏΘΊΥ5 (566 {ου Ιπβίαπος, 
6Ἡ, κ. 3), ἴΊετο Ἴπετο ἴΠοβο αὖ ΟοτΙπἩ πο ἀερτεοϊαζεᾶ Βύ Ῥαπ]”Β 
απΠογΙϐγ. ΒποἩ Ῥθ6γδοΏ5 Ῥεγβιβᾶεά (Πεπηβε]τες ἴπαῦ {Παγ Ἠαᾶ 5ο 
ππᾷθιπη]πεᾶ Ἠ15 τερα{α]οη {Παῦ Ὡϱ ππου]ά πού ἄαχε {ο 60Π16 αβαΙΠ "ο 
ΟοτΙηπ{, απᾶ ἴΠευγ στθύ 1ΠΟΥΘ εε][-αβεοτίίησ 1Π ΟΟΠΡΒΕΠΊΠΕἨΠΦΘ. Ῥπό 
ἔποασ] δὲ Ῥαα] εαρπαϊθεᾶ {ο οοπίεπαρύ απᾶ Ιπδα]έ ἔτοπα νψπζποτῦ, Ἠε 
ἀεπιαπᾶς {πε τερρεοῦ ἆπε Το Ἠ15 οῇΏῇορ {τοπα {Ἠοβε η Ιη, ἜἘἨο Ῥοτοθ {με 
ΥΘΡΤΟΒΟἨ οἳ ἴμε ΙπβᾷεΙ απᾶ 86οΗΘΥ; 8ΠΠΟΠΡ Ἠϊ5 ΟΠΠ Ῥθορ]θ Ὦθ αοίς 
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ἩΡοη {1ο Ῥτοσθρί, 'Τιεί ηο πΙ8Π ἀθβρίςθ {μεθ,᾽ Τα]εΥ ΤΕΠΙΔΙΧ5 ο {Ἠθ 
απᾶεβίσπεᾶ οοἰποιάςπορ Ῥθίπεθη {Πί5 Ῥᾶββᾶσο απά 2 Οο5. 1, 16---17, 
Π, 1. Τί ΑΡΡΘΔΥΒ {]ιαί {Ἠετο Ἠαᾶ Ῥθθη 8οπ1θ αποεχίαϊπίγ αροαῦ {ια 
ΑΡοΒίΙθ”ς νἱβ{. 16 πας {ΠΒ πἨΙοἩ Ἠαᾶ ]εᾷ 5οππε οἳ Ἠΐ5 οΡΡοπεΠ{Β {ο 
αξςοτύ {Παΐ Ἡθ ποπ]ᾶ ΏδεΥεγ βἩθΥ Ἠίβ {ασο αὖ ΟοτΙπ{Ἡ αραῖη, 

19. ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ. ερ αππθρ ἵν. 19--10, ο «Ιαν 
ἀατῖᾶςθς (]λαί ΤΑΘΗΠΘΒΒ ΑΠΠΟἨΠΡ ΤΊΘΠ, ἴη {Παῦ {]εγ Ῥρ]απ γ]αί 1οΥ 5811 
4ο ἴθη Υ68Υ5 Ἠθηοςθ, ΕΠ {Π6γ 41ο πού ορτίαῖηπ {λμαί ἴμαγ 5Πα]] Ἠνα 
Αποίµμοχ Ποτχ. Οα]νίῃπ ἵπ ἶοε. Ἴπο Ἠοπιαη Οα{Πο]ο οοπηπΙΘΗη{8{ΟΥ, 
Ἐξίτβ, 1ηα6Β α. ΒΙπηΙ]αχ οΏεεχγα{ίοη. 

ἀλλὰ τὴν δύναμιν. Τ]ε Ῥοψες ἐ]ιαξ ἱ5 ἀετῖνεᾶ [τοπι ΟἨ]5έ, ὦν]Ις 
Ἠο ἨίπιβαΙ Ῥοββεβεθᾷ {ο Ιπβποπςθ {με Ἠθαχτί οἱ ΊΠΒΠ Εοχ ροοᾶ. Ῥ16Ἡ 
ΒΘΘΙΙΒ {ο Ὀθ ἴμθ πποτθ πδαα] πιραπῖηςσ οἳ {ο ποτᾷ δύναμις ἵπ δύ Ῥαπ]8 
Ἐρίεί]6. Ο8, Ώοπι. 1, 16: 1 Οος. Π, 4, ἆο. Τὲ Ιπο]αᾶςς, πο ἀοπβί, {1 
Ῥοπεχ οἳ ποτ]άηπρ ππΙχ86Ι686. Ἐπί έἼεβε, αΕίει αἲ], ατα Ὀαί ρατίοπ]αχ 
63568 οἳ {με ροπετα] Ῥχϊποῖρ]ο 8Ώοτο επιποἰα{εᾶ, {ο η οπθ ος Όνγο 
εχοερ{ΙοπΒ, ἔλπο πιἶτασ]ος οἳ {πο .οβρο] ποτε τηαπ[οβία{οπ5 οἳ Οµτ]θύ8 
Ῥοπαχ {ο ἀε]ϊνες ἨαπιαπΙϐγ ἔτοπα {πο ἀοπαϊπίοη οἳ ετΙ] απᾶ 155 60Π66- 
4π6ηςθ8. 

20. οὐ γὰρ ἐν λόγῳ. ᾖἈῬ6ε ποίθ ΟΠ ΟΠ. 1, δ. ΤΚ οἱχ πγοχᾷςβ 86ΥΠΙΟΤΙ 
αηᾶ ἀἰδεοιγβε, ἴ]ο Ἱνοτᾷ λόγος οοπίαϊπβ νηἑΠῖπ 1186] {με ποδίοπ οἳ 
πηβ{ζεχ απᾶ ογα] ἀαϊν6υγ. Ο8 νι]αί {μο Αροξί]ο πιεαπῦ Ὦγ Ροϊιῦεγ, 3θ 818 
βοβχοε]γ Β4 Ἰπᾷσοβ. Ίθ Ἠατο Ῥ6εη {οο Γπαϊ]ίαχ ση η ἔπεπα ἔτοπα ομ1]4- 
Ἠουᾷ {ο Ὦ6 αΌ]ο {ο οοπιρτοπεπᾶ ναί ροισεχ ἴ]ιθ Αρος{]ος’ γγοτάς ππἁβί Ἠαγο 
Ἠ8ᾷ προη πο Ἠεατίβ απᾶ Ἰἶγος οἳ ἐ]ιο5θ νο Ἠεατά {Ἰθτα, 16 τηαΥ ραῖη 
5οπηθ β]σηί 1ᾷθα Ὦγ οοπιραχίης {6η υΠἩ ἴμο Ῥορί ρ8βδασο5 οἳ {μα 
οατ]ῖοξί ΟἨτῖδμαη πτΙ{θυς αΐ6Υ {ο Αροβί]65; απᾶ 1] πιοτθ Ὦγ οοπηΡραΥ- 
Ίηρ {παπα νη{Ἡ {16 π{{ογαποθς οἳ {μα ἄχτεεκ 5ορΗΙ5ί5 α1ιά ἀἰα]εσίΙοίαηςβ οἳ 
ἴπο πιο. Το Κπσᾶοτη οἳ ἀοᾶ, Βί Ῥατ] πγοι]ᾷ τοπηϊπᾶ Ἠϊ5 ἨθβτοΥς, 
1.6. ἨΙ8 βογετεϊση{γ οποσ {πο Ἠπππαπ Ἠθαχί, ἶ5 ποῦ ΒΙΠΙΡΙΥ αΏ ααῖσ οἳ 
ἴπα Ιπίθ]]οεί, Ὀαί οἳ ἴπο βρἰτῖς, 16 ἄοερ ποί οοπβϊξί ΠΙΘΥΘΙΥ 1π {ο 
αεοερίαησθ ος οβίαῬ]5Ἡπποπί οἳ ορτίαΙΏ ΡΤΟΡΟΔΦΙΜΟΠΒ, Ὀαΐ0 ἵπ Ιπῃπεηος 
0Υ6Υ {1ο Ἠ{ε απᾶ οοηβοῖθηςθ, 

21. ἐν ῥάβδῳ. Τηαί ἵ5 οἰμοτ (1) πΙ 6ΟΠ16 ΟΟΠΙΠΙΘΗ{Β{ΟΥ5, .µ. 
ΟἨΥγβοβίοτΗ, {μθ τοβδο]α{ίοη {ο ἀε]ῖνεχ {ιο τεβε]]1οἩ5 οὖ6χ {ο Βαί8η (568 
ποσῦ οἩαρίαχ). 1 {Π]5 Ῥο {6 ο856, {Πο νγοτᾶ “Ρροΐπαες” ἴπ {1 1856 Υεγςε 
παπβῦ Ιπο]αᾷο Ῥοψθι {ο ἆο Ἠβχπ. ἘῬπίό 165 15 Ῥεέίετ (2) {ο τοῖοτ {πα 
ΕΣΡΥΘΒΒΙΟΏ {ο ἴπο 5ογετΙ{γ οἳ Ίαπριαρεο πἩΙοἩ {πο Αρορβίϊο ποα]ᾶ Ῥε 
οοπαρε]]εᾶ {ο 5ο, 1 {ογο Ίποχθ πο βἶσης οἳ ππρτογεπιεηῦ Ψ1θή Ἠθ 68ΙΠΘ, 
Της {8115 ἵπ Ῥορύ ππ(Ἡ ἴ]ιο Γα{μοαχ]γ τε]αίΙοΏ, Ιπτο]νῖης οἳ οοπχ5θ {16 
1ᾷεα οἳ οοτγθοΒοἩ., 1π πγμΙοἩ Ἡθ ἄεβοτῖοθς ΗΙτηςε]{ α5 βίαπάΐηρ {οψατας 
{πο Οοτιηζμῖαη ΟἨαχοἩ. 66 τετ. 16, απᾶ 6οΠηΡ8Τ6 Ἐτου. χΕΙ, 34, 
αχι. 18, 14,9. Τ]ο ποτᾶς ΄βρὶγΙ6 οἳ παθε]κηθςβ’ 1Π {πο ]α5έ ρατί οἳ {μα 
ΥΘΥ56 6ΟΠΒΣΤΩ {λ]β ]5ὲ Ιπίοιρτείαί]οη. ἐν Ἠετο τοῖετς {ο ἴμθ ερίγεέ ἴπ 
πγἩΏῖοἩ πο ΑΡροβί]θ ΊγαΒ {ο 60Π16. /Απι ΙΤ {ο 60116 {ο τοι 1π 8 βρἰχί οἳ 
6ΟΥΥΘΟ(ΙΟΠἨ, ΟΥ {Π α βΡ]γΙέ οἳ ππθε]κηοθβςΏ) θε ποίθ ΟΠ 1, ὄ, 

ἔλθω. Βποι]ά 1 90π1θ 3 



ό4 1 σ0ΟΕ1ΙΝΤΗΙΑ ΝΟ. [ν. Ἱ--- 

ΟΠΗΑΡΤΕΗΕ γΥ. 

1. [όνομάζεται] αἴἴοι ἔθνεσιν. ΑΙ ἴμο Ὀεςέ αποῖα]ς οπιῖς {Π]β. ο 
γείαβ Τιΐ. απᾶᾷ Ὑπϊς, Αἱξο Οτίσεη. Ῥαῦ 16 19 {οαπᾷ ἵπ ἴπο ῬοβΠ]{ο. 

8. [ὡς] Ῥείοτο ἁπών. Οπι. ΝΑΒΟΡ Υι]ς. ῬεςΠίζο, Ἐθο, ἱπβοτίς 16 
ψιζἩ ἘΕά απᾶ είς Τιαῦ. 

π. [οὖν] αξνει ἐκκαθάρατε. Οππίέ ΝΑΒΡΕΕΕ, Υείαρ Τιαῖ, Υα]σ. απᾶ 
Ῥαξμίζο. Ο Ιηβετίς 16. 16 18 απ ομγίοιθ επάεατοατ {ο βο[ΐοπ αὐταρί- 
ΏΘΒΒ, 66 Ώε]ουγ, Υεγ. 19. 

[ὑπὲρ ἡμάν] Ὀοΐίοτο ἐτύθη. Οπής ΝΑΡΒΟΡΕΕΑ. ἎἘεο, Ιηπβετίς γη 
ῬοεΠΏ]ίο, 

10. [καὶ] Ῥείοτο οὐ. ΑΙ ἴπο Ῥορί αποεῖαΙς οπα16, 85 πα] α5 είας 
Τια0. απᾶ Ὑπϊς. Τῃεγ α1βο τεπᾷ καὶ Γον ἢ Ῥείοτο ἅρπαξιν. Επί Ἠετε 
{Πε α1θ οΏΙΥ βαρροτίεᾶ Ὦγ πο Ψείας Τιαῦ. Ὑπ]σ. απᾶ Ῥοαββϊίο τθαᾶ ἤ. 
Το ἰεχί, ἵπ 105 ]οίΐηϊπρ ᾖοσεῦμεν βΙπηῖ]ατ, απᾶ ἀδ]οίιπίησς ἀῑεβιπαϊ]αν 
άρα, 15 οματαβοίατϊσῖο. ΤΠο Ῥεβύ πποῖα]5 8ἱ5ο τειᾶ ὠφείλετε ΓοΥ {]ε 
χθο. ὀφείλετε. 

11, ᾖ 10Υ {πο τεο. ἤ Ἠα5 ἴπο εαποίίοπ οἵ {πο δεί ο 1Μους. 

19. ἐξάρατε ΝΑΡΒΟΡΕΑ, Υείαβ Τιαί. Ὑπὶρ. Το τος, καὶ ἐξαρεῖτε 18 
βαρροτίεᾶ ϱΥ Ε) απᾶ {πο ῬαβΗίζο. Τῇ οοπιθ» Ῥχοβαβ]γ ἔποπι ἴο ΤΙΧΧ. οἳ 
Ῥειῦ. αν. Τ (916, ΠΟΠΕΥΕΥ, ΠΙΔΏΥ αποϊοηΐ οοΡίΘ8 Ἠαγο ἐξαρεῖς). 

1--θ. Της ΟΛΔ8Ε ος ΤΗΕ Ικοβρτυουβ ΡΕΕΡΟΝ. 

1. ὅλως. Τ]ετο ἵ5 α ἀϊ[ῆοια]6γ ἵπ ἴπο ἐταπε]αίίοη οἱ ἱΠ1β ποτᾷ. 1έ 
παπα] πεαπς αἴίοφοαί]ιογ ΟΥ οΊι ἐ]ιε ιυ]ιοῖο.  Νεἴσπεν οἳ {Πεςδθ τεπᾶετίηρς 
νγοπ]ᾷ σίγο  σοοᾷ 5εη5θ Ἰθτθ, 16 οσσατς εἰδεπηετο ἵη {πο Ν. Τ. οπ]γ 
1Ώ Ο]. ν]. , χΥ. 99, απᾶ ἵπ Μαϊτ, ν. 84. Τπ ἴμο Ητεῦ οἳ ἴπαθρβο 16 Ίας 
ἴπο ππθαηῖης αἴοφοίλεν. Ίπ ἴῑιο οἴ]αθυ ἔπο 165 Ἠα5 {πο πβαα] πηθαΏΙἩᾳ, 
ψη(Ἡ α. περα[τε, οἳ ποῖ αἲ αἴῖ. Ἠετο 16 τηαδί Ῥο τεηᾷετεᾶ ! απῖνετβα]]γ.᾽ 
ἐΤ0 19 ογθοιγν]θτθ τεροτίθᾶ,᾽ ὧο. Ἰσγετ, Ἠοπεγεν, που]ᾷ τεπᾷαι «οπθ 
ΏθαΥ5 σεΠετα]1γ᾽ (ἤροτμααρί, ἵπι Α]]σεηθίπε). 

ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία. ΤΗ19 εκρ]αίηβ {πο πιεπ{ῖοπ οἳ {πο «τος ἵη 
ἴμο ΙαΡἱ Υοιβθ. 

ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οἳ α ΕΙπά {παῦ ἄοος ποῦ εσὶδῦ 6Υεπ ΠποπΠς 
ἴπθ οπίΙΙθ65. πο οοπβιάεταίῖοηπς οἳ βοπᾳἹθ Ἱπιροτίαπος, Ῥεβτίπο ΟΠ 
Οπατο Ἠἱβίουσ, το βασσοβίεᾶ Ὦγ ἴπῖβ Ῥαβξᾶαρο. ΤΠ Ετδύ Ῥιᾶβ ας 
ἄἱβπιίβς ἴ]ιο 1ά6α, ἐπαῦ ἴπο ΟΠτὶβίίαπ ΟΠπτοἩ αὖ ἔπο Ῥοσϊηπίηπςσ οἳ 1ΐ5 
68Υ66Υ πα5 α Ῥαΐίετη οἱ ΟἨτ]βαη Ῥοτ[εσοβοη. Οοσίπ{] (56ο Τπὐτοᾶπςο- 
Ποπ) πας πιοτθ ἀεργαγεᾶ 6ὖεΏ ἴπαη πποβῦ ΠεαίΠαη οἱδίθδ. Αοσοταίηᾳ!γ, 
ἴπο Οοτιπίμία οοπηπιἁΠΙζγ, 5 ἀθβοτιρεᾶ Ἠετο απᾶ 1η οπαρ. χὶ. 21, 
ππαβ ἸαπιοπίαΡΙγ ἴσποταπέ οἳ {πο Πτςί Ῥτϊποῖρ]ες οἳ ΟἨτβίαπ πιοναΗ{σ 
απᾶ ΟἨτὶβῖαη ἄθοθπογ, απᾶ ἴο Αροδίιο Ἠαᾶ {ο Ῥεσίπ ὮΥ Ιαγίης {πε 
τοι {οππάσθίοπς5 οἳ α αγείθια οἱ ΠΙΟΤΕΙ6 ΑΠΙΟΠΡ Ἠ]8 οοπγετύ5. ΤΠ 18 
ῬτοῦαδΙο ἰμαῦ ΠΟοΠΊΕΙΕ, 5.76 1η ἴπε οαχ]ίθχ γεαΥ5 οἳ ἴμο ΟΠιτο αἲ 



ν.9] ΝΟΤΕΝ. ός 
16χΙββ]θή1, γγα5 {Πετο ΑΠΥ Ῥοᾶγ οἳ ΟΗτίεΙαηΒ νε] πγας πού ΤεχΥ [αχ 
ΓΤΟΠ1 τεβ]1Ζΐηῃ {ιο ΟἨτὶδαπ 1468], απά ὙνΠΙοὮ γας πο οοπΕ παα]]γ ἵπ 
ηθεᾷ οἳ ἴμθ πιοβύ ομτθ[ι] ΒΙΡΘΥΥΙΡΙΟΠ. ΤΠθ βεοοπᾷ Ροϊπί {6 (αί Βὲ 
Ῥαπ]’5 ά6ι οἳ ἀἱβδοίρ]ίπο 8Θ6ΠΊ5 {ο Ἠατο ἀῑβετεᾶ ρτεα{]γ ποια {]ια 
Ῥτϊπεῖρ]θϐ πο] Ἱνετο οτεερῖηπᾳ Ιπίο {πο ΟΠατοἩ αἲ {λε επᾶ οἱ ἴλθ 
βεοοπᾷ ορΠ{χΥ. 68 τοχ. ὄ, απάᾶά οοπηρατο 16 ση ῃ 9 095, 11. ὅ---Β, νΥ]ο]ι 
ΒΕΕΙΩΒ Ρ]αΙΠΊΥ {ο τείεχ {ο ἴ]θ Β8ΠΙΘ Ῥ6ίβοη. Τη ϱΡῖΐθ οἱ {λε ρτανΙ{γ οἳ 
{16 ογίπιο--- 16 νου] Βθεπα (2 Οοᾳ, να. 19) ἴλαῦ 16 γ8β οοπηπα]{ὐθᾷ πν]]]ο 
Όλα Γαί]ι6Υ ΊγαΒ8 8]νο--πθ Επᾶ Ίετο ποϊλῖηπρ οἳ ἴλπο Ίοπᾳβ, ἵπ ΒΟΠΊΘ 
1Πβί8ηΏς65 Ἠ{6-]οπβ, Ῥοπαπος γγηῖοὮ Ἠαᾶ Ώθοοπαθ πο τα]θ οἳ ιο ΟΠατο]ι 
{0Υ ϱχ8Υθ οΏεποσθς Ῥε[οτο {πο οπᾶ οἳ {πο ἐπ]τά οοπίατγ. 1Τὲ 18, ΡοτΠαΡΒ, 
Ἠαχᾶ]γ πεσθββασΥ {ο τοπιαχ]ς {μαί Ὦγ ἴπο ψοτᾶς ΄Γαἰ]εγς ιο[ο, εἰερ- 
πιοί]εγ 15 πηθαη{. Ῥαΐὸ {ο Ίαηρααρε οἳ {ο Αγροβί]ε ΕΘΕΠΊ5 {ο ΙππρΙΥ 
{μαί 9Ἠ9 λα Ῥεεπ ἀϊνοχοθᾶ Ὦγ ἴ]ιε {αί]ον απά τηθττῖθᾶ {ο {1 ΒΟΗ, 8 Ῥτο- 
εεθᾶῖπς πΙοἩ ἐ]λο ϱΠαπιε[α] Ἰαχ1ζγ οἳ ΟοτΙπί]Ιαη βοοΙείγ τεπᾶετεᾶ Ῥοβ8- 
81016, ΤἨο Ἠα)ῦ)βίβ, ἨΙοΥΘΟΥΟΣ, Ἠθ]ᾶ ἐῑιαί α]] εχϊιβίπςσ τε]αίΙοηΏβ Ίεχθ 
ἀἱβεο]νεᾶ Ὦγ Ῥαρίίδτι απᾶ οἰτοππιοϊβίοη. Τηας ζενήθὰ τὶροτίβπα απᾶ 
Ἠθαίπεη Πσθποθ νεο 8] ορροβεᾶ {ο {ο Ἰήσ]εν πιοταΠίγ οἳ {ια 
ΟµαχοἩ. ἈῬεο ποίθ οη οἩ. ΥΠ. 11. Ἐβίπβ, Ἠοψθταν, ἴμ]π]κς {λα ἰμο 
.. Να5 Ἠγίηρ Ῥαβ]οΙγ υπ ἨΙς {απο ν{θ, 45 {λμοαρΏ Ες πγθχθ 

ΒΟΝΗ. 

ἔχειν. Ίαγετ Ιπεῖβίβ {(λαῦ ἐπί ποτᾶ 15 οπΙψ πβδεᾶ οἳ τηβττίασε, 
Ῥαή 1οἨπ 1ν. 18 πουνς παί 16 18 81βο τιδεᾶ οἱ απ]αν{α] οοηπεοΜίοΏ5. 
Τ]ατείοτο 16 18 ααἲίε ἱππροββῖῦ]θ {ο 1π[θχ ἔτοπα {θ υγοτᾷ πγπεί]εχ οἵ πού 
8 πηθιτίᾶσο Ὠαᾶ {ακοη Ῥ]αςο. 

4. ἡμεῖς πεφυσιωμµένοι ἐστέ. Ὑθ Ἠαγνο Ῥθ6επ ριΠεᾶ πρ. Τ]6 ὑμεῖς 
Ἠ858 8Ώ εΠΙΡΗΒΒΙ5. Υε, πο Ἠαγνοθ Ώ6οι 5ο ἴαχ {τοπ ἴ]α επ]ρΏ{εητηεη{ 
οἳ ἴλο ἔτπθ ΟἨτΙΒΙΒΏ 8 ἴο οοπάοπθ απ οὔεπορῬ κο {Π18, 8το αοίπΒ]]Υ 
Ε]]εᾶ νη(Ἡ 8 56Π2Θ οἳ γοῖσ ΟΥ ϱχ668Ι]6Πς6.) 

καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε. Απᾶ ἀῑὰ ποῦ ταῖἩθτ πιοµτΏ. Τί 5]λοᾷβ 
8 ἰογπιρ]ο ἨἩρῃί προη {πο ϱε]/-βα{Ι5/αοβοη οἳ {ο Οοτιπέπίαπ ΟΜατςἩ, 
Ολα 16 πα5 πο ἀἰδίατραεᾶ Ὦγ βαοἩ α βεαπᾶα] α5 {Π]ς. 

ἵνα. Το οοπ{εχέ Ἠθτο 566ΊΗ5 ταίἩθγ {ο βασσοεί {ἔ]πο ταβα]{ ἴατ {1ο 
ΊΠΘΑἨΒ. Βύ Ῥατ] ἆοθξ πού Ίηθαπ ἴ]αίῦ {πο πποπχηῖησ πγου]ᾶά οἳ 196ε]! 
Ὀτίηρ αροτπῦ {ο οχρι]δίοη οἳ {1ο οβοπᾶστ, Ὀαΐ ἐπαί, 11 011οΥ Ἠαά πιοατηεᾶ, 
16 πνοπ]ά Ἠατθ Ὀθεη εγίάεπσο οἳ α βρὶχΙ6 νη]ο]ι πγοα]ά Ὀτίης αὐοπί ἐλαί 
τθβι]ϐ, 

ἀρθῇ ἐκ µέσου. Απ Ἠεῦγαίρπι. Β6ο ΤΟΥ Ιπείαπος 1οδῇῃ, 1ν. 18 (Ἠοῦ. 
Άαπᾶ ΤΙΣΧ.). Αβο ἵπ Ν. Τ. Μαϊ, κ. 49: Αοίβ χνῃ. 98, απᾶ ἵπ δὲ 
Ῥαα])β Ἐριβί]εςβ 2 Οογ. τι. 11; Οο]. 1. 14: 2 Τμ6βΒ, 1, τ. ἜΤηο9 Ῥοπου 
ο) οκοοπαπηιΠΙσα{ΙοἩ, {πα ῦ 15 οἳ βοραταἴηρ ἔτοπα ἴπο ΟἨτϊςίαπ βοοϊθίγ 
{λοβθ ΥΊ1058θ 1ἱΥ68 Ἴθ6γο α. ἀἴδσταςο {ο {πο ΟἨτίβάαπ Ῥγοίδβδείοη, Ἠαβ 
8ΊΝΥ5 Ὀθεη 8 Ῥοπεχ οἰαίηοά Ὦγ ἴῑο Οµατοι οἳ ΟΗτίς, Οασ οὐ 
Οτο ἄασ]αχθβ {λαῦ 1 15 πιποὮ {ο Όρο πηελεᾶ ̓  ἐμαῦ 5αοἩ ἀἰδοίρμπο 
οοτ]ᾶ Ὦο τοβίοχοᾷ αΠΠΟΠῃ οπΥβε]ΥθΒ. Ἐιέ {ο ρούνοχ Ἰα5 ππαπθβοπαὈ]γ 
Ῥθεη πηβαδεᾶ, απᾶ {ο οοπβε(Ἱθεησθ οἳ 15 8ὔτδε Ίια5 Όθεη {ο 8 ρτεδύ 
εχίεηῖ {ο {αλα ΕγΥΑΥ 165 προ. 

1, 008, ι0) 



66 1 σοΡΙΝΥΤΗΙΑΝΡ. [ν. ὃ--- 

8. ἐγὼ μὲν γάρ. Ἐος 1, οἩ {θ οοΠίΤΑΣΥ. ΤἩθ μέν 6εθτης {ο Ιπᾶϊσαίο 
8 {θθ6]Ίπσ νΏΙοὮ 15 πού {ατίμεν οκρτθββαᾷ (πε οοιγθβροπάίπρ οἰααςε σσ] 
δέ ποῦ αρρεατίπρ), οἱ οοηίταβύ Ῥείππεετ Ἠ{5 τει οἱ {μθ τπα{ζεν απά {]ιαί 
ἴακεπ Ὦγ ἴχο ΟοτΙιπζΠΙαηΒ, Ἠετο το Ἠατο {Πε τηεἰ]οᾶ οἱ οχοοπιπηπΠ]- 
οβΏϊοη Ῥιχειθᾶ 1η {πο Αρορίο]ᾗο ΟΠπτοῃ. Τό 15 ἱπροτίαπίό {ο οΏβεττο 16 
ΠΒΥΤΟΥΙΥ. Εϊται, 16 15 {ο Ὀ6 τεπιατκθᾶ {Παῦ {Πο ΑροΡί]ο 15 αοἴϊπσ ποῦ 
ΟἨΙΥ α5 ἴμα Ῥτοβιάςηί, ρα α5 πο {οαηᾶςετ οἱ {πο Οοτιπμίαπ Οπατςῃ, 
Νεχύ πο τεπιατ]ς ἐλαῦ ἴπο π]ο]ο ΟΠτο] αἲ Οοτίπ{ῃ γγαβ αββοσϊα[εᾶ πηῖσ]ι 
Ώτη η ἴπε ποτ]. /Πεπ γθ αἴθ σαϊπετθᾶ {ορείπετ, απᾶ τσ βρῖτί6,” 
Ἠεπορ 165 68116 ἴο ρα58 ἰπαῦ 1π ριϊπαϊνθ ὤπιθἙ 10 πας πβαα] {ον βπο]ι 
ποῦς οἱ ἀἱβοῖρ]πο {ο ο οαττῖθᾷ οαῦ Ίπ Πο Ῥγθβεποο οἱ {πο ΟΠπτοῖ οἵ 
οοπρτερα]οη 1η πΠΙοὮ πο οβεπάθτ παδ αοοπβιοπιεᾶ ο ποτββῖρ. 
ΤἘπαταΙψ, 16 15 οΏβετταβ]θ ἐπαῦ βποἩ οχκοοπηπιπηΙσβ{ῖοη 88 Ῥτοποπποεᾶ 
έ1Π Πο ηΒΊΠθ οἳ οἳσ Ποτά ὅεεαξ ΟΠτίςί, επαῦ 18, σσ] Η1β ααἰΠοτίίγ 
απᾶ 1π αοοοτάαηςθ πι ΗΒ Ώϊνίιπο Τιασ οἳ ρατΙζγ απᾶ Ἰονθ, ΥΗΘΤΕΡΥ, 
πι] Παπ {116 ϱἶπ, Ἠο ἀθβίτεᾶ {ο οοπγετύ {πο ο επάετ, 

παρὼν δέ. ΟΜ. Οο1. Ἡ. ὅ: 1 Τηεςς. Π, 17. ἜΤ39 δέ 15 ποῦ ἵπ ορροβ]- 
ἴϊοη. ο µέν 8Λογο, Ὀαῦ τπβτ]κ5 ἴπθ ορροβίΠοτ Ῥεῦπθεη ἀπών ΑΠᾶ παρών. 
Ἠαά µέν τα[αιγθᾷ ο ἐᾖῖς οβρροβΙδοπ, 16 πγοπ]ᾷ Ἠατο Ῥεεπ ρ]ασεᾶ αίογ 
ἁπών. 

ἤδη κέκρικα. ΤΠϊ5 πιαγ εἴίπει Ὦο {ακεη (1) α5 ἵπ ἴμο Απμοτῖσεᾶ 
ΎδγβίοΏ, πάζ {Πε πποτᾶ σοποθγπῖπᾳ Ἰπβετίθᾶ Ῥείοτο Ἰήπι ἐ]ιαί Ἰιαί]ι 5ο 
ἄοπε τί ἀεεᾶ, οἳ (9) ἴπεβο 1.50 ποτᾷβ πιαγ Ὀο τεραχᾶεᾶ α5 {16 αοοπδᾶ- 
πο α[ίοι «εναν, απᾶ πο ποτᾶ «]πᾶρεά) ὕα]κετ αὐβο]αῦεΙἰσ. Τ]ηε 
{οτπαθγ αΏρεατβ Ῥτείεταρ]α, Ὀπό ἴπο νο] Ῥαβδασε 15 τειΥγ Ιπίτισαΐθ. 
Τπετο 15 απ(ΠοχΙ{γ {οχ (1) ἵπ Αοΐς σχ. 16, καν. 26: ΤΙ{. ΠΠ, 12. ἈῬεθ 
8ἱ5ο οἩ. 11. 2. 

τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάµενον. ΤΗ{6Γα11Υ, πο ὑλπαῦ παΊἩ ρεγρεῦτατεᾶ 
Ὅπα5 ἀεθᾶ Ίπ ΒΙΟ] ἃ ΠΙΒΠΠΘΣΥ, 1.6. 8 ἴποισ]ῃ {ο αᾶ {ο {πο ρα] απᾶ 
ΒΊΦΠΙΘ οἱ 165 ὮΥ7 15 παγ οἳ ἀοίηρ 16. 

4. ἐν τῷ ὀνόματι. ΤΗΙ5 πΠαΥ Ὦο ἵακεη (1) ση κέκρικα ἵηπ νου. ὃ7 
(9) νΊίἩ συναχθέντων ὑμῶν, οι (8) υίἩ παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ 
Σατανά. ΟΜ ἴ]αεο (1) απᾶ (9) ατο Ῥτε[εταβ]ε {ο (2), ψηϊῖοἃ ποπ]ᾶ 1η- 
γο]νο απ ανγαγᾶ 1ηγΥεγβίοη 1π {πο οτᾶςι οἳ ἴπε ποτάβ. Τὸ ἱππρ]θΒ 
οἶζῖιοι (1) ἴῆο βοϊθπιπ ργοπηπ]σαίίοη οἳ {πο βεηίαπσθ ΡΥ Βύ απ], 1π με 
ΏβΊΠΘ απᾶ νηζα πο απθποτιγ οἳ Οπµτὶεῦ, οἵ (2) {πο οα πα] 5οΙΕΠΊΠ 
ἀε]ῖνειγ οἱ {πο οβοπᾶστ οταν {ο Βαίαπ. 41 αββοπιῦ]ῖος οἳ ὕπε ΟµτΙδίαπ 
ΟΠπτοἩ πετο σαζ]μογαᾶ ζορείμετ ἵπ {πο Ναπιο οἱ ΟΗ180. 

συναχθέντων ὑμῶν. οι, α5 Α. . επ, Ὀαί αξΌἃετ 7ο ανα Ῥθει 
ραΐοετεᾶ ἰορείμογ, 

σὺν τῇ δυνάµει τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Τησοῦ. Τηϊ5 Ἠαβ Ῥεεπ ἴαχεπ (1) 
πηίἩ συναχθέντων ὑμῶν, Ἀπᾶ (9) πηῖἩ παραδοῦναι, κ.τ.λ. Ἔμπθ Σ0ΓΠ16Υ 
16 Ῥτοίεταβίθ. ΤἨο Οοτιπίμίαπ ΟΠΠΧΟΠ, Ψπεη αββοιη]θά 1π ἴΠθ η8πηθ 
οἳ ΟἨτ]βί, απᾶ αοἰῖπσ αππᾶεγ ο απἰΠοτΙ{γ οἱ 15 ομΙε[ ῬαξίοΥ, οΏς οἳ 
ΟΠτ]ςζ'5 ΑΡοΡί16Β, νγας αγπιθᾶ ψηξἩ α βρ]τι πα] Ῥουγεχ {τοπ {ο5ας ΟἨη]5έ 
ἴο Ρτοποἅποθ απά ϱ3ΙΥΥ οαῦ {πο αγγ{α] βεπίειος ΨΙ6Ἡ {91191/8. 



ν.6] ΛΟΤΕΝ. 67 
δ. παραδοῦναι...τῷ Σατανᾷ. νο εχρ]απαβίοηπβ οἳ {Πῖρ Ῥ8ββαρο 

ἀαπιαπᾶ ος ποίῖσθ. (1) Τί Ἰαβ Ῥεεπ ππάετείοοᾶ οἳ εκοοπαπηππΙσβ{1ο, 
85 ιοασ] Ἰθ ἨΠο γαβ οχκο]αᾷεά ἴποπα ο ΟἨτΙρίαη ΟΠΤΟἩ γγας 
ἐλεχεὈγ 5οἸεπιπ]γ ρίνεη Ῥαο]ς {ο Βαΐαη, Ετοπα ΝἨΟΡΒΘ επρίτθ 6 Ἰαὰ 
Ῥθοπ ἀε]ϊνειεᾶ νο Ἰα Ῥεσοαπης α ΟἨτίεΙαπ. Το "ἀθεβίτιασίοπ οἳ {ο 
Ώοβ]) απᾷ {1ο βα]ναίϊοη οἳ {πο βρΙτΙ6 α1θ ἔπεπ εκρ]αϊπαᾷ {ο πἹθαἩ {ἐλαί 
πηοχβοα{Ιοηπ οἳ οιτπα] οοπορίβοεησοθ απᾶ ἴπαί απηοπάτηεπῦ οἳ 118 
Νίο] ἴθ εεηίεπςθ 15 οπ]οπ]αίεᾷ {ο Ῥτοάπορ. Ῥαΐ Τε 16 Ῥείίετ (9) {ο 
ππάσιβίαπᾶ 16 οἳ 8οπ1θ {θπηροτα] Ἱπάρπιεηί, 54οἩ 45 Ῥο[6]] 7οῦ ἵπ ἴ]θ 
ΟΙ4 Τοβίαπιεπί, Απαπίας, βαρρηῖτα, απᾶ Ε]γτηας ο ΒΟΤΟΘΤΕΣ, ἵπ {λε 
Καν. Βιπο] η Ἰάᾷθια 88 ΟΟΠΙΙΠΙΟἨΠ ΤΠΟΠΡ {ο Ἠαῦβίβ (56ο Βίαπ]θογ᾽ς 
ποίθ). 16 {118 πι να βαο] Ῥ8βεαρος α8 Τακο ΧΙ. 16: 2 0ος. χ, Τ 
(ποιο «ππθἙβεηροτ) πΙΒΥ Ὀο ἐταπθ]αίοά “8ηρε])), α5 πε] α5 ΙΠ οἩ. 
χὶ. 90 η Οπίς Ἐριβίθ. Τ]ο ραπ]βηπηθηί γγαβ Ιπίοπᾶεᾶ Γοχ ο ἀῑβοῖ- 
Ῥ]ΐπο απᾶ τα] τηβίε ΙΘΟΟΥΘΥΥ οἳ {πο βρ]τ]. ἈῬοπιθ Ἠανο ἀοαρίεά Ὑ]ε- 
ἔπου πῖς 15 Ῥοββί]α, τί Ίνθ ΤΙΔΥ Ῥδας 1π παῖπᾶ {ιο αοπίο τεππατ]ς οἳ 
Μογεν, ἐῑιαί {ποπρ 1ς 15 η απ αποΏτιςάαα Ῥάτροβθ ἐπαί Βαΐαηπ 
ΒΙΠ1{65 {11ο 18Η, αραϊπβῦ 185 ΟΠ ὙΙ]] ο ΡάχΡοξθ 15 πιαᾶθ {ο Β6χΥΘ 
ἀοᾶ”5 αἶτα οἳ βα]ναθίοη.  Ἠο α]βο ποίίοθς ἐιαί 1 ἶ5 ποῖ ἴ]ιο ὐοᾶψ Ὀτί 
Όιο Πεε]ι, 1.6. ΠΒ] αρροίίθ, (]λαῦ ἶ6 {ο Ὦο ἀεείτογεᾶ ὮΥ {1ο οαβί]5θ- 
πηθηζ. Α. βἰπιῖ]αχ Ἰπβίαπςος οἱ ἀθ]ίνοιγ {ο ΒαΐαἩπ 1β {ο ὢςο [οππᾶ ἴπ 
1 Τίπι, 1. 90. ἸΝΠιαί]ιον ἰλθ Ῥούθυ αβ οοπβπεὰ {ο {Πο ΑροΡίο]ο ασε 
ο πού ἵδ α Ῥοϊπέ πο οαπποί ἀθίογιηῖηο η ορτίαϊπίγ. Α τεῖετεπος {ο 
νου. 9 βΊ16υΥ5 {]ιαῖ ιο ραπΙβΏτησπ{ βροκεπ οἱ Ἠετο 185 ειρεγαάᾶεά ἴο 
οκοοπηχηππΙσα 1ο. 

ἵνα τὸ πνεύμα σωθῃῇ. 'Ηιπππα ῬαπίςΗπιθηί τθβίβ προνπ {ητθε 
ρτουιπᾶς: (1) 16 15 απ οκρτοββῖοπ οἳ Ὠϊνίπο ἱπαϊσπα ον; (2) 16 αἴπις αἲ 
ἴλο τοογπιαὔΙοπ οἱ ἴ]ο οΏοπᾶου; (5) ἴπο οοπίασίοτΒ οματασίετ οἳ ου]: 
α Π{ί]ο Ίεανεπ Ιεανεποαί] {]ιο γγ]ο]θ Ἰαππρ. Ἠουθτίβοη. Έοχ ἡμέρα τοῦ 
κυρίου Ἰησού 8εο οἩ. 1, 18, 1ν. ὅ, απᾶ Ῥοπι. Ἡ. ὅ, 16. Έοχ σωθῇ 5ε9 
οἩ. 1. 18, ποίθ. Τί 16 τεπαχκαρ]ο {]λαί ποίλμίης 18 εαῖᾷ αὐοαί μα 
οχο]αβῖοη οἳ ἐἶπο ΨΟΠΙΑΠ {ΓΟΙΗ {11ο ΟΠτοἩ. ας 56 α Ἠεαίπεη 

6. οὐ καλὸν τὸ καύχηµα ὑμῶν. Τπαῖ βίαΐθ οἳ ἴπίπρε οἱ πἩΙοἩ 
γοι ϱΊοτΥ 15 ποῦ ροοᾷ. καύχηµα Ῥτοροτ]γ βἱρηίβεβ ια ν]εγεοξ 
ΠΙΒ1 Ρ]οχίθΒ, απιᾶ 18 8ο ἰταπβ]αίθᾶ ἴπ Ἠοπ], ἵν. 2. Οἱ, ο. ἱκ. 10, 16: 
9 0ο. 1. 14, ν. 19, Ικ. ὃ, ἅο., ὪἨθχθ ἴ]ιθ Β8Π1Θ πγοτᾶᾷ 15 τδοᾶ, Ὀαΐῦ ἶ5 
ναχίοιβ]γ ἰχαπβ]αίοᾶ 1η οἳσ γοχβίοη. 16 ἵ5 Ιπιροββῖρ]ο α]ναγς {ο 
Ἰηβὶςδί οἩ. {5 βἰχίοῦ 86Ώ869. ᾖΤὲ 15 του Γπτεαπθπί]γ οαπΙνα]επῦ {ο καύ- 
χησι.. πο ΟοτΙπ{ΠΙ8ηΒ 8γο 0Ώ66 ΠΙΠΟΥΘ τοπαηϊπᾶθᾶ Ίου Ἠ{{]ο ο. π5ε 
Όπου Ἠαὰ [ου βε]-ρ]οτιβοκίίοη. ΑΦ Ίοις α5 ἴπαυ Ροετπαἑθοᾷ Β16] 8η 
ο επᾶςχ {ο ἀεβ]ο ἐπαῖχ βοοϊθίγ 6Πευ Ίντο 1Π 8 1ΠΘΗΞΙΤΕ Ῥατία]κους οἳ 
Ἠ]8 ϱ1η, 

μικρὰ ἵύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. “1ο Ῥτεβεπςθ οἳ α Υουγ Απια]] 
Αππουηέ οἳ ονΙ] ἵπ ἴἶο Οµτὶκίαπ 5οεϊείγ Ἱπρατίς α οἸαταοίες {ο {Πε 
πν]οῖθ---ᾱ, ἐπί] οπ]γ έοο Επ]1Υ οκοπαρ]ἰβεᾶ ἵπ ἐπ αξίογ-Ιϊβίουγ οἳ {1ο 
ΟἨνϊείαη ΟµχοἩ. Έτοπα ιο ονΙ] ἐλαῦ Ἠας οτερέ Ιπίο {Πο Οµπβίῖαπ 
εοοϊείψ 1Πθη Ἠ8νθ {ἴπ]κοη οοθββίοΏ {ο ἄεπγ 15 ἀῑνίπε οπἱρίη. ἜΤμο 
αἰπᾶσηέ οἳ βίουν υγ] τοπιοπιῦθς Ἠουν ἀεχκίετοαβ]ν ἱρῃοπ οοπἰτῖνος 
(ο ἔλτουν ἀἰβοχεαίέ προν ΟλτὶθΙαπίίν Ὦγ οπ]αχαίηρ προν {με βλοτί- 

Β9 



68 1 σοΛΡΙΝΓΗΙΑΝΑ. [7, 6--- 

6ΟΠ1Ἠρ8 οἳ {119 δαχ]γ ΟΠαχοἩ, απᾶ Ὦ} εγαᾶΊηπσ πο οΟΠΙΡΑΣΥΙΒΟἨ Ῥθίπγθη, 
1695 πηογαΙ εἰογαβοη απᾶ ἴπο 5Ποοκίηπσ ἀεπιοταΠΗπαδίοη οἱ Ἰθαβί]θιι 
βοοΙείγ. Τ1ε β8ππθ γγοχάβ 8το {ο Ῥο {ουαπᾶ {π (α]. Υ. 9. Φύραμα βἱρη]- 
Β68 α πιαδς ο] ἄοιιφ]ι, ἴτοπα φύρω Το τηῖσ. 

Τ. ἐκκαθάρατε 66 Οτ]]οα] Νοίθ, Ἐείετεπορ ἵ5 Ἠθτο πιαᾶρ {ο 
{πε 1ενίδῃ οαβίοπα ο{ βεατοβίηρ 50Υ ΊΘαγεπ, πΥηΙοἩ 15 πιθηθίοπθᾶ 1Ώ {Πο 
Τα]πιαᾶ, απᾶ νΥΠΙοἩ ΡτοβββΙγ εχὶβίθᾶ 1Π {με ΑΡοΡί]Θ6ΡΒ’ {1Π165, Έθοβιξθ 
Βοπ]ρύαχθ ΒΡεΒΙΚΦ οἳ /βθατοβίηπῃρ Φεταβα]επι υηίἩ οαπᾷ16Β,’ Ζερῃ. 1. 19, 
{αυ πβεᾷ {ο ομΙΥΥ οπῦ {Π]β οαρίοπα οἳ βοβχοΏίπᾳ {0Υ ΊεἈγε πι ρτθαῦ 
βἰτιοίηςςς, {αχίπρ 8 οβηᾷ]θ απᾶ «Ῥτγίηρ 1Π{ο 6ΥΘΥΥ πιοΙβε]Πο]θ απᾶ 
ΟΥ8ΏΏΣ,᾽ 5 ΟΠιγβοβίοπι βΑ78, 5ο 88 ἴο οο]]οοῦ οτου {πο Επια]]εςό 
ογαπ1ῃ οἳ Ἰοιυεπεᾶ Ὀτεβᾶ, ἹνἨΙο] ππαβ {ο Ῥε ῬΡ]αοεᾶ 1Π α Ῥοχ, ΟΥ ΒΟΠΙΘ 
Ῥ]8ορ ΨἨθΓθ 8. ΠΠΟΊΙΑΘ οοτ]ᾶ ποί ρεί αἲ 16. ΤΗΙ5 οΘΙΘΠΙΟΠΥ, 5 Τήρ]ί- 
{οοῦ {θ]]5 π5 (Τεπιρῖο δεχυἰσε, 6Ἡ. ΧΙ. 5θο. 1), παβ Ῥτοίαοθᾶ Ὦγ ἴπθ 
ῬΥ87αχ, “Ῥ]εβρεᾶ ο που, Ο Τιονά οασ ἀοᾶ, ἴπο Ἐίπρ οτοτ]αρίῖηρ, 
Μπο Ἠαβῦ ϱαποῦβεά ας ὮΥ ΤΗΥ οοπιπιΒΠΠΙΘΗ{Β, πᾶ Ἠαβῦ επ]οϊηθα 
ἴπο ραπρ ΑπαΥ οἱ Ίεαγεη. ΤΠε οπβίοτη εχΙβίβ ΑΙΠΟΠς {16 ᾖ6γβ 
ο {15 αγ. Ἔλπο βογαρα]οπβ ο8γθ ἴπ τοηονίηᾳ {6 βπια]]θδύ Ῥατίς]θ 
οἱ ἴμο Ῥϊμίυ βαΏβίαποθ αἀάβ {οτορ {ο Βύ Ῥαι]” Ιπ]αποίβοῃ. ἨΝοῦ ἴπε 
βΙρη{αεβί ἰχαοθ οἳ Ἠὔύεγηθβς απᾶ νῖορ απᾶ πΙοἰκοᾶπθρς π8β {ο ο 16 
ΒΠΙΟΠΡ ΟἨΤΙΒΙΔΏΡ, Αἶπορ 1Πεγ ἹΚαρῦ οοπππα] {θεαβί προηπ {με Ἐ]θβί 
απά Ἐ]οοᾶ οἳ {πο Ῥαβοβα] Τιαπιῦ, 6πεη σας ΟἨτὶβί. 96ο ἴμο ἀϊςδ- 
6ΟΠΡ0 1Π 1οἨη γΙ., 1956] ἄε]γετεᾶ Ῥθέίοτο 8 ῬΒβΒΟΤΘΥ. 

ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι. Α5 7ε ατο (σα]]εᾷ {ο 6) 
ππ]εανεπεᾶ, 1.6. Ῥατρεᾶ 16 Ίτοπι 'ν]6ρθ απά πη]οἰεάπθΒβς᾽ (νετ, 8), 6βο 
Ῥ6 αἱβο 1π {αοῦ. Ἀεο ποίθ ΟηΠ οἩ. Ἱ, 9, απᾶ Ῥοπι. τί. ὃ, 4. Τ]πο 
Οµτ]βαη οοπαπητιΠΙ6Υ Υ88 {ο Ῥθ α «που 1άπηρ, Ῥεοβαςθ 10 ππ8ς ρ]ασθᾶ 
ΒΊηΟΏΡ ΊΊΘΏ 5 α ης βοοϊοίγ---Ε βοοϊθίγ, ἴπε οΏ]θοίῦ απᾶ απ οἳ γἩΙοἩ 
νθβ ο Κθερ 1956] {66 ἔγοπι {πο ἀαβ]οπιεπίβ οἳ ἐμο τεβῦ οἳ ἴ1θ πγοτ]ᾶ. 
Ἔῃο ΑΡροβίΙε5 οἱ ΟἨτῖςύ οοπβαη{ΙΥ βρεα]ς οἳ ΟἨτίεαἨΕ, ποῦ 8 ἴΠαδγ 
απο η ἴποῦ, Ῥαῦ 1η νίθι’ οἳ ἴῃθ Ῥαχρορο οἳ ἄοά 1ηπ οα]]πρ ἔἨαθπα, 

καὶ γάρ. ΄ Απά Τ ρῖτε τοι απ αἀάΙοπα] τεββΒοη. ἜῬττρο ού {πο οἷά 
Ίεαναη, ποῦ ΤΙΘΥΘΙΥ Ώεοβαβδθ οἱ 1{5 ΙπίχΙηβῖο γΙΙεηθβς, Ῥαΐῦ Ῥεεβαδε ΟΠἨτ]β- 
Παπβ Ἠατο 8 Ῥεγρείαα] Ῥαββοτεγ ἴο Κθερ.᾽ 

τὸ πάσχα ἡμῶν. ἨΜεγει Ἠετο τεπηβτ]κ5 (]αῦ Βὐ Ῥατ] τερατᾶς ΟἨτὶείέ 
α8 Πανίηρ Όεθη β]αϊη οἩ {1ο ἄαγ οἳ πο Ῥαβολμα] Ἐεαξδί. Ίο τιαγ αᾶᾶ 
ἰπαῦ Ἡο αἱβο αοχρ]αῖπς Ἡοπ {πε Τιαβί Ῥαρρετ π8β σα]]οᾷ Ὦν Ομτῖδί α 
Ῥαββοτος (Τα κκ, 16). Έον ἴπ ἱπαῦἩ 1 πΒβ α τει] ἘΒΒΒοτεχ, 
ΏποαρΏ ποξ ἴῃμθ Ῥ4ββοτεγ οἳ {πο οἷᾶ, Ῥαΐ οἳ ὑπ Πεν Τι81γ, α. βἰαπᾶΐπς 
ΨΙἴΠΘΒΒ {ο {πο 14οῦ ἐμαί ΟἨτῖεί Ὠα5 Ῥεοσοπιο οἳχ οοπΙπα] Γοοᾷ (οἳ. 
ΑαπἴπβΕ, ΤΓιαιᾷᾶ  δἱοπ, οἱθεᾶ Ὦγ Ὄεαυηι ΒΑΠΙΕΥ, “Νογαπι Ῥ8βοῃα Πογεβ 
1ερίβ). Ομτῖβύ γπᾶς ἴἩο Ῥαββογνοτ, (1) Ῥεσοιαβο Ἠο πα5δ ἴπεο ΤιαπΠΙΘ 
βΙαῖη Τοπ πο {οππᾶκίίοη οἳ πο ποτ]ᾶ (Ἠεν. χι]. 8), οἳ νπΙοἩ 
ἴπο Ῥαβομα] Τιβπρ πας α. ἴγρο (οἱ. ἆομτπ χὶκ. 96); (2) Ώθσβαξο ἨΙβ 
Ἐ]οοᾶ, αρτῖη]κ]οᾶ οη ἴμο βοπ], ἄε]Ιναιβ πβ ἔτοπα Πο ἀορίτογίηρ Προ]: 
(8) Ὀεοβιβο Ὑοθ 1ρθᾶ οἩἳ Ἠϊς Ἐ]οεα απᾶ Ἐ]οοά (1ομπ τι. 61---δτ), 
απᾶ ατθ {Παγθῦγ ποπχῖελεᾷ {ον οἳσ 65ο8ρο Ίτοπα {πο ]απᾶ οἳ Ἡργρί, 
{πο Ίομβο οἱ Ῥοπάβρο, Τ]ϊς 156 πἩγ πθ 8Υθ {ο Ῥαχρο οιῦ πο οἷᾶ 
168Υ6Η, Ῥθο8βαβο ΟΠτίβί, ἴο Ῥαβολα] Τιαπ1ῦ, Ἠ85 ὈθεἨ β]αῖπ, Επᾶ υγθ 



ν. 9.] ΝΟΤΑΡ. 6ο 
8ο Ῥ]άᾶεηπ {ο Ἱοερ Ῥοτρείπα] [οαδῦ οη Ἠίπι, Τό 15 ποῦ ἱπιργοβαδ]α 
(566 οἩ, χνι, 8) ἐλαῦ 5 Ἠρίδί]ο νας υτ]ίοπ αὐοαί πο {πιο οἳ ἔῑα 
Ὢαββουον,. Όπ {5 ροῖϊπί οοπβπ]{ Ῥα]6σ, Ἠογαε Ραιϊίπαε ἴπ ἴοο. 

ἐτύθη. ΤΗ{ονα]]γ, γγαβ βαοτ]βοςᾶ, 1.6. οποθ Γοχ α1Ι. Ο8, Ἠεὺ. νι. 27, 
ΙΧ. 25, 96, κ. 10. ἜΠο πιογο Πίτα] ἰγαπς]αίίοπ οἳ {πο Ῥαββασο 15, ξ0Υ 
ΟΥ Ῥ4ΒΒΟΥΟΙ π88 βαοτὶβοθᾶ, 9Υεπ 0Πτ]Ε0. 

8. ὥστε ἑορτάζωμεν. 8ο, ἴπετείοτα, 1εῦ ας Ἱεερ {ε5τα], τοῖοττῖη 
{ο ο Ῥετρείπα] [οαβί {πο ΟἨτίείίαπ ΟΠατοἩ Ἱεερς οἩ {πο Ε]ρρὶ απά 
Ῥ]οοᾶ οἳ Ἰ6υ Τιονᾶ. Νοῦ «ιο οιβί) 45 1π ΟΠ ΥθΙΡΙΟΗ, ὙμΙο πγοι]ᾶ 
ΙΠΠΡΙΥ ἴπο Ῥαξο]μα] Τεαςῦ. 

κακίας. ο108, 68, Οἱ. χὶν. 90. Ἴ]οβο ατθ σεπ]{ῖνος οἱ αρροβΙΒίοῃ. 

εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. εἰλικρωεία 15 ἀετῖνεᾶ οαἶί]ιεν (1) τοπ α 
πιοτᾶ βιρηϊγίησ {ο τουο]νθ, α8 {ποιρῃ τε]εοίῖπρ ὮΥ 1615 ταρίά τογο]ι- 
ποπ αἰ] οχίταποθοιι5 πιαίίας, ο (2) Ὦψ πιοβύ οἰγππο]ορίδίβ τοπα εἵλη, ἰἶιο 
βι18 Τα, οἳ ταί]ιον Ἰιεαῖ, Ὑη]ο]ι Ὦγ ἐπεῖν 5εαγοηῖηρ οπατασίεν ποσ]ά 
ΙΠΙΠΙΕΦΙΒ{ΘΙΥ τουθα] ἴ]ο Ῥτθβοπσο οἱ ΑΠΥ Ἱπιρατίογ. 1 νοα]ᾶ, ἴοτθ- 
{0Υ6, ΒθΘ6Π ἴο Ίπθ8π {ταπβρατοπί Ποποθβίγ οἳ Ῥάτροβθ απᾶ οΠαταοίογ. 
Φορ Β]αΐο, Ρ]ιαεᾶ. 66Α, θΤΑ, ν]θγθ ΓΠΙβ νγοτᾶὰ 15 αβεᾷ {ο εχρτθξς ἴ]πο ραγθ 
6556Π00 οἱ α πίης ηποιῦ απγ Εοτοίσπ αἀπηϊσίατο. Τ]ετο 18 α, τοπιβτ]κ- 
αὖ]ο οοϊποϊίάσπσς Ὠδίνθεπ Ῥ]αίο Ἰαπραασο ἴπ ἴΠΙβ Ἰα50 Ῥ8ββαρο, απᾶ 
ἐλαῦ οἳ Βὲ Ῥαπ]. Ῥ]αίο 5ΡεΒΙΚΕ οἳ πᾶν τὸ εἰλικρινές' τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως 
τάληθές. 

ϱ 19. ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤτΕ ΒΑΜΕ ΡΗΙΝΟΙΡΙΕ το ΟΕΕΕΝΡΕΒΒ 
αΕΝΕΠΒΑΙΙΣ. 

9. ἔγραψα. ΤΠΙ8 5 ρτοβαΡΙγ ποῦ ἴ]ο ορἰβἑοῖατγ αοτῖςέ, Ώαῦ τ6[οΥΒ 
{ο α Ιο5ΐ ερἰδί]θ. Ῥ6εθ ποχί ποίθ. Έτοπι {ο ρατβοπ]αχ 856, απᾶ {πε 
χθβθοΒΙοΏς 16 βαρροβίεᾶ, πο ΠΟΥ 60Π1Θ {ο ρεπετα] τα]ος οἳ οοπᾶποῖ οπ 
{115 ϱαθ]εοῦ. πο Αροβίϊο γοα]ά πούῦ Ἠαγνο Ἠϊ5 οοπγετίβ Πεο ΓΤτοπα {μα 
πγοτ]ᾶ, 85 8ο πιαΠΥ αῑᾷ ἵπ Ἰαΐθυ αΡο5, Ὀαῦ τοπιαῖπ ἶπ 1{ απᾶ Ίεαγει 16, 
Τ]18 οοπχβο τηαβδύ Ὀτίηρ {λαπα Ιπίο οοπί{αοί να ΠΙΑΠΥ απροᾶ]γ 1ΠΕΠ, 
ν/οβθ ανΙ] οχαπηρ]ο {Ίου πηαδί ποῦ Γο]]ον, Ὀας ν]οπα {]ι6γ οαηποῦ 
αἱοσείπεχ αγοῖᾶ, ππ]6β8 ἴμαυ ποι]ά τείῖτο αἱίοσεί]ετ ἔγοπα {ο αοίῖνα 
Ῥαβίπθβς οἳ Ἠΐ6, ἘΒαί 1 απγ ΤΠΘΠΙΡΟΥ οἳ {ο ΟΠατος Ὀτίπρ ἀἱβποποιγ 
οἩἳ {πο ΟΠτίβΙαπ Παπ ὮΥ β1ο] ΒΙΠΒ 88 ἴοβο νμΙοἩ 8τθ πατηθᾶ, ἴ]θ 
ΟµπιβΙαη 15 Ῥουπᾶ {ο βἨ6ν Ἠῖ5 Β6Π589 οἳ ΑΠΟἩ βαρταπῦ ΙποοηβΙΒίΕΠΟΥ 
απᾶ Ἠγροστίαγ, ΡΥ τοζαβίηρ 6Υοη {ο βἱί ἄοππ {ο α πηθα] ση Ἠϊτα, Τό 
18 ποῦ ἀῑβήοα]{ {ο Γο]]ουγ 11ο βρἰτῖῦ οἱ ϱποὮ η οχηοτίαίοἨ πουν, (ποαρ]ι 
15 πιΒΥ Ὦθ ΙΠΙΡΟΡΒΒΙΡΙΘ 6ο οΏβεχνο 165 Ἰοίίοι. Ίο οπηπού Πε]ρ παθοθίίς 
ΊΘΏ οἳ ἀερτανεᾶ τποτα]β απ Ἱττε]ρίοις 1ϊνο8 ἵπ Ἠπβίπεξβς ΟΥ 1Π ροποτα] 
βοοΙθίγ ; 6 ΟΛΗ, ΠΒΥ θ Ίπιιδέ, τε[ταῖπ ΓΤοΠὰ ππα]ῖπρ 816] Ῥ6ΓΒΟΠΒ οἳ1σ 
αββοοϊθίες απ ΙπΙπηκίθβ. 

ἐν τῇ ἐπιστολῇ. ΤΠ ἴπθ Ἠρίεί]ο. Απ ἵῃ 2 Όοχ. ΥΠ, 8 ἴο βαπιθ 
ψοχνᾶς 816 αβεᾷ 1Π τ6ἴ6ΓΘΠΟθΘ {ο {5 Ἠρίςαο, 16 Ἠα5 Ῥεεπ οοπο]ιᾶεᾶ 
(πα πθη{Ιοη 15 Ἠθχο πιαᾶθ οἳ α 1οπ1θΥ Ερί561ο πΠῖοὮ 15 που 1οβῦ, 
Ἐβίϊας οα]]5 αἰοπί]οη {ο {ο [αοί ἐ]λαί ἵπ 2 0ος. κ. 10 Βΐὲ Ῥαα] βρεαΚΚ5 
οἳ Ἠῖβ ']είίετβ’ α5 {ποιρΏ ο Ἠαά Ἡτίίίθη ΠΙΟΥΘ (Ἠ8η 9Π6 {ο {πο 
Οοτἰπέμίαν Οτο. 1ὲ 15 ποῖ ρτοῦαῦ]ε (λαῦ αἲ] Βὲ Εαπ]’5 Ιείίθτς Ἠανο 
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οοπηθ ἄοπη {9 5, απᾶ {Πεγαίοτθ Ψθ πηαΥ οοπο]ιαᾶθ, ση {ιο τηα]οτΙ{γ οἱ 
οοπηππθη{α{ο1Β, {μα λα τ6ίεγεηος 18 {ο απ ΕΡὶ5{19 πο 1οπρεχ εσίαηῦ. 

συναναµίγνυσθαι. σαρί α5 ἵπ Ἐπρ]5Η, ο πη]χεᾶ πρ νηή(Ἡ, οἨ Ῥοβεῖ- 
Ρ]σ πη]άά16, ταῖκ γοιτβεῖνθς πρ πΙῦα, 1.6. αββοσϊθζε οἩ {ΙΕΠάΙΥ ΤΕΠΙΡ. 

10. πλεονέκται. ΤΗϊ5 ποτά {5 ἀατινεά [ποπ ἔχω απᾶ πλέον. 
Ἠσοπςσο 16 αἰσηίβθς (1) οπθ ἩΊιο Ἠ88 ΠΠΟΥΘ {Παπ ϱποΡΗ, (2) πο ἀεβίΥθΒ 
ΤΠΟΤΘ {ἴλαη 6πορβ] οἱ πηαίονετ Ἰπᾶ, () οπθ ρτεθᾶγ αἲίθι σαϊη. ΤΠ 
ΒΟΠ1ἸΘ Ῥ8β8ΑΡ6Ρ Ιΐ, 35 Ὑθ]] 5 πλεονεκτεῖν απᾶ πλεονεξία, ἵ αβεᾶ οἳ 
εοπςαα] αἶπ, 46 ἵη ἨΡΗ. ν. ὃ; 1 ΤΠ6βΑΒ. ἵν. 6. ΤΠ {Πίβ τευβε, α5 πε]] 
88 ἵπ ἘΡΗ. ν. ὅ, απᾶ Οοἱ. Π1. δ, {μοβ ππογᾶβ το οοππεοῦεά νηζῃ 
Ι4ο]αίτΥ :; οἴί]ιαι (1) Ῥεοααξο ἴ]1ο Ίοσε οἱ τίσηεβ ἵ5 α ΚΙπᾶ οἳ 1άο]αίτγ 
(1 Τπι, νΙ. 17) οὐ (9) Ῥεσαςδε ἴῑιο Ιᾷο]αίτοις τῖ(ος οἳ ΠεαίΠεπΙβΠΑ γγεγθ 5ο 
{χοιποπ{]γ βἰαϊπθᾶ π(Ἡ 56πςαα] ΙπᾶπαΙσοπσθ. Τ19 νετῦ {ογπιεά {γοπα 14 
ᾳοπογα]]γ βἰσηίβος {ο ουθΊγεασ]ι, ἰαλε αἀναπίαφε ο/. Τῃας ἵπ 2 ΟοΥ. 
Π, 11 τ{ 18 ἐταπρ]α{θᾶ ΄ σού απ αἀναπίαρο οἳ,) 1Π τῇ, 2 /ἀε[ταιᾶ,᾽ απᾶ 1η 
κ. 17, 18 «πηαίθ α ραίη οἱ. Ώεαη Βίαπ]ογ Π]αρίταίθς 165 α5ε Ὦγ ἴ]μο 
πνοτᾶ σουαί α5 αβεᾷ 1Π {πα Τοπία Οοπιπιαπᾶπαθηῦς Εγδῦ 1η {πε οχάΙπαΥΥ 
ΒΕΠ56 οἱ οούδίοιβηθΒς, ΄ ποια β]α]ύ πού οογεί {Ἡγ πεϊρροττ”5 Ἠοιβθ, 
απᾶ ποχῦ η ἴ]πθ Β6Π5Θ οἳ β6ηβΙα] ἀθβίτο, ' μοι Α]α]ό ποῦ οοτεί ἴπγ 
ποἰσηΏοτχ”ς ππὶῇθ.. 6 πιαΥ 15Ο 6οπΊραχθ ἴπθ πγοτᾶς ϱγεεᾷ απᾶ ϱγεεάη, 
πνΏῖο]ι οοπηῖτιρ {ΓΟΊΗ {Πο Αποιο-βαχοπ φγώάαπ ἴο 6ΥΥ, απᾶ ἸΙπάτεα νηἔῃ 
{πο «ο]ίο ϱγείίαπ, ἴμο Τιοψ]απᾶ ΒοοίοὮ ϱγεεῖ, απᾶ ια Πα]απ σγίάατε, 
πονάς οἳ αἰπιῖ]αχ βἱρηϊβοκ{ίοἩ, Ἠαγθ ἀϊνειροά ἴτοπα 9Π6 αποΐμεν 1π 
86Πς6, απᾶ αχθ πδθᾶ, ἔλπο ΕοΓΠ16Υ οχο]αβ]γα]γ οἱ ραΐπ, {πο Ἰα[ίεν οἱ {πο 
Ιπάπ]σοπορ οἳ αρροβίο. Ῥ]αΐο, Ρ]αεᾶ. 918, 156 πλεονεκτικώς 38 
εᾳπϊνα]οπύ {ο ΙΙ απ 676 {ο οΠθ6”5 οἩ Ἰη{εγθρί Απιείοῦ]θ π5δεβ 
πλεονεκτεῖν 45 εαιϊνα]επί {ο ἔχων τὸ πλέον. ἈῬεε Νίο. Εἰιῖο. ν. 9 
ἑτέρου γὰρ ἀγαθοῦ ἐπλεονέκτει οἷον δόξης ἢ τοῦ ἁπλῶς καλοῦ. 1η Γκ. 8, 
Ἠθ 166Β 16 οἳ χρήματα, τιµή, ἡδονὴ σωματική. 

11. ἔγραψα. 1ή{εια]]γ, 1 πτοῦς, 1.6. ἵη ἴ]ο {οσπιεΥ ἨΡ]Μ{16. 

ὀνομαζόμενος, 1.6. 85 Ῥθΐπρ 50 ἵΠ ΏΒΠΙΘ ΟΗΙ7. 

ἅρπαξ. Τιβάπ γαραα, α Κάπᾶχθᾶ ποχᾶ. Ἠὶββϊπεῦ ἔγοπι {πε οογείοτΒ 
ΊΊΘ 1π {μαῦ Ἡθ πςθβ Τογος ταί]αχ ἔπαπ Εγαιιᾶ ἴο ἀερτίτο Ίπθη οἳ ἐ]αῖχ 
Ῥτοροτίγ. 

19. τί γάρ µοι. Τηο 6οΏπθοβίοη οἱ {ποπρ]ί ἵπ {115 απᾶ ο ποεχῦ 

τεγςο ἶ5 ας {ο]]οπ5: “Τοι Ἠανο 5αρροξαᾶ πῃθ {ο Ἠατο Ῥθεη πγρίηᾳ Υοα 

έο αὐσίαίπ α]έοραί]ιο {γοτη αΠΥ Ἱεπά οἳ ΙΠπέθτοοασβθ ΨΙ Ἡ ΒΙΠΠΕΙ5. Ύοα 

πηκαπάθγβθοοᾶ πΙΥ πηθαπῖης. 1 οπΙΨ πηθαπ{ {ο τεῖευ {ο ἴπε ΠΙΕΠΙΡΕΥΒ 

οἱ γοιχ ΟΥΏ ΘΟΙΗΠΙΙΠΙΙΥ. Α5 7ο παρΏέ Ἠανο σαἴμετεᾶ ἔγοπα ΥοἩΣ ΟΥ 

Ῥτποίίσθ, ή] 15 οοπΗπεᾶ {ο {πο ΟἨτ]δίαη Ῥοάγ, 1 ανα πο απζλοτ]ϐγ 

{ο ἆθα] πε] {μοβο π]οαί. ΤἩθΥ ατα 1Π πο Παπᾶς οἳ ἄοά. Απά 

ἴποη Ἡο αὈγαρί]γ αἀᾶ», ΄ Οᾳ5ΐ ού {ο πη]οκοᾶ πιαη,᾽ οὐ 'έπθ ϱυ11 ἐμ]ης.᾽ 
96ο ΟτΙοα] Νοίθ οἩ ΤεΥ, 19. 

οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; ὑμεῖς ἵ5 οἳ 6οἵι5ε επιρ]α/]ο, ΕΠᾷ τοὺς 

ἔσω Ξ68ΊΟΘΙΥ 1658 5ο. “Ἠον βοπ]ᾶ ΙΤ απᾶοτίακο {ο ]αάμε {ορθ ια ῦ 

αγθ πι ποιε) ΓΠπαΐξ ἄο γοιιᾶοἲ Μαςί ποῖ γοι οοπΒπε γοιχ ΒΕΠΊΕΠΟΕΒ 

{ο Ίιοβθ ἐ]αῦ ατα η ]ήπ. Ἠατο γοιι ΑΠΥ Ροΐγος 0Υ6Υ οίΠθυς }) 
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19. ἐξάρατε. Τ1ο αὈχαρίπεςς απᾶ Θ6ΠΕΥΡΥ οἳ {Π]5 τευβε 15 ΠΙΙΟΗ ἵπ- 

εχθαςθᾷ ὮΥ {ια «ἨΏαηρο οἳ {6πβθ απιά ὮΥ ἴ]ιο οπΙΙ5ΕΙΟΠ οἱ καί, Ιπνο]νθὰ ἵπ 
ἐλθ τεβάΊησ αἀορίθᾶ ἵπ {ο {οχί. ΤἨ9 ργεβεπί Ἱπιρεχα{ῖνο χεί6ΥΒ {ο 6ΟΠ- 
{πιαεᾶ, {1ο αογἰεὲ {ο 5βΠα1Ρ, βπἀᾶαπ, ἀθοῖθίνθ Βοὐίοη. Ἀεο ἀοοάψίη, 
Ηοοᾶξ απᾶ Τεπδεβ, ὃ 91, 3, απᾶ πας, αγ. ἄγ., Ῥατῦ πῃ., 6 42, 8. 
ΤΠΙβ πδο οἱ ἴἶιθ Ῥχθβεπέ απά αοτὶαὺ Ἰπηρεγβίϊνε 18 πγε]] Πλαδίταίεᾶ Ὦγ 
οἱ. χγ. 94, ᾖομπ 11, 16, απᾶ Αοΐς κ. 8. 

ΟΗΠΗΑΡΤΕΗΕ, Υ1. 

δ. ἔνι ΦΡ0Ο, τοο. ἔστιω πα ΤΕΕ. 

οὐδεὶς σοφός ΔΒΟ, σοφὸς οὐδείς Ἐ, τοο. σοφὸς οὐδὲ εν. Ὑπα]π. Ἠα8 
βαρίειιε φιϊεφιατη. 

11. Χριστοῦ ΝΡΟΡΕ Υγείας Ταζ. Ῥοεβμίΐο. Ὑπ]ς. Ἠεο, οπηῖ 6 ψἩ Α. 

0. [καὶ ἐν πνεύµατι ὑμῶν ἅτινά ἐστιν τοῦ θεοῦ, αἲ οπᾷ οἳ γεγβο.] 
Οπής ΝΑΒΟΡΕΕΑ Υείαβ Τιαῖ. απᾶ γαρ. Ἔεο, Ἰπβοτίς {πθπα σα 
Ῥοβ]μϊ{ο. ΤΠ πποτᾷβ ατθ ποί Γοππᾶᾷ ἵπ {ο δατΠεν Ἐαίμετα. Τηαβ 
Ίγοπασις 1η Ἠϊ5 πγοτ]ς οη ἨθιθβίθΒ, Ῥοο]ς τ. 16, Ίοατοβ οπύ {1ο Ἰποχᾷβ. 
Τον] απ, Ώε Ποβιιγγεοίοπε 6αγπίβ, οἩ. Χ., αἶδο οπα1{5 {]ποπα, απᾶ 51] 
1ΠΟΥΘ ἀῑβΙποί]γ ἵπ Ἠϊ5 Ώο Ῥιοαϊοία, οπαρ. αγ. Ῥπαῦ Ὦγ πο ππο οἳ δὲ 
ΟἩνγβοβίοπι {πεγ Ἠαά {οππᾶ ἰλεῖχ νγαγ 1πῖο {πο {οχῦ, απ Ἠς οοπιπηεη{Β 
προπ {παπι. ΤἨ6Υ β6ετη θαχ]γ {ο Ἠανο Ῥ6επ αἀάεᾶ Ὦγ 8ΒοΠ1θ αβοείῖο 
πο ἐποιρλό ἐπαῦ πηλοπῦ απ αἀάϊοπ οἳ 8οπ1θ ΚΙπᾷ ππᾶᾷπθ ποποις 
πγοα]ᾷ 866Π1 ἴο Ὦθ ραῖᾶ {ο {πε Ῥοᾶγ. Α]θεταοπς απᾷ αἀάἰθίοη5δ 8τε 
χηαάθ Γοχ ΒΙΤΗΙ]8Υ ΤΘΒΡΟΗΒ 1Π 6Ἡ. υΗ, ὅ. 

1-11. Τηπ ΊπΑατ το ΒΕΤΤΙΕ ΏΙΒΡΌΤΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΟΠΗΙΡΤΙΑΝ ΟΠΤΗςΗ, 

πο Ρι]ποῖρ]θ 18 Ἰετο Ἰαὶᾷ ἄονη ὙΠΙοὮ 18 {ο ραϊάο ΟἨτ]είαης ἴπ 
ὑλαῖτ Ιανυδαϊΐς. ῬϊβραίεΒ αροπί Ῥτοροτίγ αγε ἰχθα{εᾷ ὮΥ πο Αροβί]ο 88 
ΙΙΒ{{ΘΥΡ οἱ {πο πιοβί ἐχ]βίπσ ΙΠηροτό. Το οα]] ἵπ ο απβο]ίθγθτβ {ο 
βοίέ]θ {πο αἱβραίθς οἳ ΟἨτκάαη Ῥτοίῆτοη 88 απ αοί οἳ απἀαοῖγ α]- 
ηιοβέ Ῥθγοπά {πο Ὦοα]Ιε[ οἳ {πο ΑΡροβί]ο (σογ. 1), απᾶ 1π πιαχ]κεᾷ εοηίταςύ 
{ο ἴπο {θε]ῖης Ῥτουα]επό 1π {πο ΟἨτ]βίαπ ΟΠατο]ι αὖ 105 Εχει Γοππᾶα- 
81οη (ΑοίΒ ἵν. 95). Τί πχ ἔαχ Ῥθίίετ ἴοχ α ΟἨτϊβίῖαπ {ο ϱαἩεχ {πο 
πἰπιοβδί ΨΤΟΠΡ, {Παη ὔο Ὀτίηρ ϱαοἩ αι τερτοαςὮ προη {πο πβτηθ οἳ ΟΕτῖςί 
(του. ). Τ1ο ἀἱδραίος οἳ ΟἨτίβίαπβ νγετο ἔετε[ογθ βεἰί]εὰ Ὦγ Ῥτϊναία 
αρ τα ΙοἩ, α οπβίοπι πἩ]ο] οοπΠπαθᾶ απ] ΟἨτιςαπΙϐγ νγας Γοχτηκ]]ν 
οδίαρΗξ]αεᾶ ας ἴ]ο το]σῖοι οἱ ἴἶα Ἡοπιαπ Ἐπηρίτθ. ΤΗ {ο ϱο-σα]]εά 
Αροβίο]ῖοα] ΟοπβΗ(πβΙοπΒ, νο] Ίγοτο ἄτα η πρ ἴπ {μθ βεοοπᾷ ΟΥ εα]Υ 
1π 6ο ἑμ]τά οεηίπτγ, πο Ηπᾶ α ῬγονίβΙοη {Παί {Ποβο Ῥεϊναίο οοπτί5 ο 
αχυϊθχαθίοη βΠοπ]ᾶ Ὀ6 Ἠε]ά δαχ]γ {π ]ιο υθεῖς, ἐλαίῦ αΠΥ ἀἱδραίες Ισ 
τηϊσΏ{ αχῖςο πηὶσ]ξ Ὦο βεὺ τὶρ]έ Ῥοίοτο ια {οΠονίπα Βαπάαγ. ῬποἩ 
οοπχίβ οἳ ατα {οη Ἠαγο ρῖνεπ Ρ]αςθ {ο ἔῑπαο ΟἨτίδήαηπ οουσί5 οἳ Ίαν, 
Ῥοΐοσθ πγἩ]ο] 15 ο[ί6π ΏθοοΙΠΘΒ ΠΕΟΘΒΞΗΣΥΥ {ον α ΟἨτϊείαπ {ο Ῥ]εβά, Ἱεβῦ 
νὶο]οπί ο οογείοΏ5 ΙΠΕΠ β]οα]ᾶ ἀἱςβο]νο ιο ἔταπαθγγοχ]κ οἳ βοοϊείγ. Ὑεῦ 
ἐλο Ῥεϊποϊρ]θ οἳ ἐΠῖβ Ῥαβεαᾶσο 5Που]ά ρα]ᾶο 5 ϱ6111, οἳ τεραταίηᾳ πιπίπα] 
Ίοτο α5 οἱ πποτθ ἱππροτίαηςσς έλαη {ο (πας ἐλαί Ῥετίαϊπ {ο {5 19, 
οἳ ρτε[ειτίηρ τ8ίἨΘΣ ἴο ϱιΐεχ ΝΥΟἨΡ {αη {ο ΒΡΡεΒ] {ο {ο 181, πη]θ8Β 
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ΒΟΤ1Θ 1ΠΟΤΘ Ἱπροτίαπί{ πηβ{ίε6υ 15 αὖ 5ίακο {Παπ ον Ιπᾶϊνιᾶπα] 1955 οὗ 
ΙΠΟΟΠΥΕΠΙΕΊΦ8. 

1. τολµᾷ. ΤΠο ποτᾷ 18 8 βἴγοπα 9Π6, ΕΧΡΥΘΒΑῖΥο οἳ π]αῦ δὲ Ῥατ] 
{ε]{ {ο Ὦο {πο ϱγατο ον!] οἱ α οοπίεη/{οαβ ερἰτῖς ἴπ ΟἨτΙβΙαη ΤΊΘΗ. 

τι. ΒοΠ18 ρ8Υ{Ιοπ]αΥ Ῥ6εΓβοη ΟΥ ῬΕΥΒΟΏΡ 8τθ ἵπ Βὲ Ῥαμ]5 παῖπᾶ. Τό 
18 ποῦ ΑΠ ΙΠιΔβΙΠΑΥΥ 60859. ἈῬθ66 τετ, ϐθ. ἘῬτπί νο πιαγ οΏβεινγθ Ἠου 
οατε{α]]γ Βύ Ῥαα] αγοῖᾷς παπι ΔηΥ οπθ {πτοαρ]μοιί ἴ]ιο Ἡρίβί]ο. 

κρίνεσθαι. Τ1ο πη]άᾶ]ε Ίαβ ϱ τοοῖργοσΒ] 56Π56, Ἰ]κο βουλεύεσθαι Απᾶ 
συντίθεσθαι. Ῥ966 Ί1πεχ, ἄγ. αταπι. δ 98. 

ἀδίκων. ΟΠΥγβοβίοπι τεπιαΥ]ς ἴλαῦ νηετεας Βύ Ῥατ] Ίιας (]ῖς νονᾶ 
Ἠςγθ, Ἠθ 11β6Β ἀπίστων 1Ώ παχ. θ. ΊΝα5 ποῦ (Πῖβ ἵπ οτάει {ο ἵπιρ]γ ἐπαῖ 
Ἰαβίῖος νγας ποῦ ο ϱθ οχρεοίεᾷ {τοπα {πε Ἰθαίπεπ Β66 ποίθβοπ ϱἩ. 1, 90 
απᾶ ΟἩ τετ. 9. 

καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων. ΟΙ. Μαϊ, ανΏ, 1Π, π]θγο πο αντε 
Ῥτεοερί οἱ ἆ6βας ΟἨτὶβῦ οοποθτηίης {ο βεἰ]επιοπί οἱ ἀἱῄειοποθς 1η. 
1ο Οµτίίαπ ΟΠατοἩ. 

ο. Ἡἤ. ΤΗΙ6 ποτᾷ (πΏ]ο] 18 ποῦ 1π {19 τεο, ζεχί) ρῖνας α {6 {ο {1 
Βεηύεηοθ. Ἔατο τοι, ἵπ βρίΐο οἳ οι ΟἨτ]βῆαη ΡτοἱθββίοἩ, 68ΊΥΥ 
γοιχ οοπηρ]α]πύς Ῥείοτο Ἠεαίπεηπ ὑπ]ραπα]ς» ΟΥ 18 16 ἐμαί γοι αγθ 
ἰρποταηῦ ὧο. 1ῇ οσσατ αραῖη ἵα υυ. 9, 16, 19, ἵπ θ86Ἡ 6.56 {ο Ιπίτο- 
ἆπσθ α πιθῖΥ αγραπηεηζ, 

οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν. 1.9. αἱ ΟΠτὶεί’5 βοοοπᾶ οοπιηρ. 66 
Μαίί. χὶκ. 28: Τμακο αχ. 90, απᾶ Ὄαι. νι. 99. 

ἐν ὑμῖν. Ἐθίοτε οι, 1.6. ἵπ γοἩχ Ῥγεεεπσο. ΟΕ. Χου. ΟψΥ. τα. ὃ, 
56 (ο. ΏἱΠᾷ.) καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλετε αὐτῷ ἐν ἁπασι, αΠᾶ 1ν. ὄὅ, 18 καὶ 
ἐν πᾶσι τὴν ὀργὴν ἔλεγε. 19 18 νετγ ἀἰβίοι]ξ, Ἡούπενον, ἴπ πιοδὲ ρα5- 
β86εΒ, 35 Ίπ {Π1Α, {ο ἀθοῖάς Ῥοεύνεεη {ιο τεπάρτῖπρς Φ6[ογε ΟΥ απιοπῇ. 

κριτηρίων. 66 ποίθ οἩ οἩ. 1ν. 1. Τ19 {θγπιπαβίοη παῖσηί ]θαᾶ απ 
1ο ἴπο οοπο]αβίοη {λαῦ (1) ἴ]ο ρίασε οἱ ἐγίαϊ, ἴπο ἐγίδιπιαϊ 1186] πας 
πηθαΏ{. ΟΕ. δικαστήριον απᾶ «απηθβ Π. 6. ἘῬτί (9) κριτήριον ἶ5 ἐποαρμί 
{ο Ὠαβυθ 6ΟΠ16 ο ἨπΊθαἩ {1θ σατιδε Ὀε[ογε ἴλε ἐγθιωιαϊ. 1Πῦ 8ἱβο πιθαΙΒ 
(8), 1ο ους ποτᾷ ἰτιραπβ], ἴπο Ώεγβοπβ Όε[ογο ιυ]ιοπι ιο 6αιβε {β 
ὑποιιφ]ί. ἈῬ6εθ Ἐο]σΏ. τΣ. 88, 19, χνι. 27,9. Ίπ Ῥ]αΐο, Τ]εαοί. 118 Β, 
16 Ἠμβ {Πο 86Ἠ59 (4) οἳ {ιο πιεαπι5 το]ιογεῦι α οοπεζιρίοπι ἵδ Γογπιεᾶ (νΊιεηοθ 
ος ἘΠρΙβΗ ποτᾷ ογ{εγίοπ). Ἠετε, 1 1ο ἄο ποῦ αεοερί (9), πνΠΙο 15 
{πο τεπάετῖηᾳ οἳ Α.Υ., πο πιπβί εἶίπον ἰταπε]θίο 4γο γε ιπιυογί]ή/ ἐο 
Φγεδίᾶε ουεγ ἴ]ιε πιοδέ ιιϊπιροτίαπί ἐγίθιπιαῖε 2 οἳ 4γε 1ο ππιυογί]η/ ἰο 
]ιοιᾷ ἰγίαῖε ο) ἴ]ιε πιοδί πείφπίπεαπε Πα (9) Ἠαβ πο αα{]οτϊϐγ ἵπ 
155 Ίπνοιχ, Ῥαί 165 β6επ15 αἱπιοβῦ {ο Ὦο τοαπ]τεᾷ Ἠθγαο ὮΥ ἐλαχίστων. 
Μαγοαι’β οἴ[αβίοηπβ ἵπ {ανοαν οἳ (9) ἄο ποῦ δαν οαῦ Ἠ5 οοπο]ιβίοῃ. 
Έπο οἳ ἴπεπι ἃτο οἶμεά αΏογο ππάςχ (8). 

8. ἀγγέλους κρινοῦμεν. ΟΙ. 2 Ῥεῦ. Π. 4, απᾶ 1αᾷθ 6. Βοπιθ Ἠανε 
{ποισί παῦ (οοᾷ 8πΏρεΙβ το Ἠθτε πηθαπζ,. Ῥταΐ 160 19 ἀϊβποια]{ {ο 5εθ 
Που (1) πἹεηΠ οοπ]ά Ῥτοποιπσρ βοπίεπος προπ ἐπαῖγ οοπᾶποῦ ΟΡΘΠΙΥ, ΟΥ 
(9) αοαιῖῦ ο οΘΠΒΙΤΘ {Ἠεπα ὮΥ ἴο βἴ]επί βοπύεπος οἳ α οοπβἰβεπ{ 119, 
Έου ἶπ {16 Βτβῦ 9859 {Πογο ποι]ά Ὦο πο Βεπίθπςθ ἴο Ῥγοποιπσθ, απᾶ 1Π 
ἔπο βεοοπά 16 ποι]ᾶ Όε {ευ νο πγοπ]ᾶ Ιαᾶσε ἴμο Ἠο]θδί πα ἐλλαῦ 
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οσοι νεᾶ, απᾶ ποῖ 6 πο ποπ]ά ]αᾷρο ἔπεια. Απᾶ, Ῥορίᾶςς, 16 15 
ἀγγέλους, ηοῦ τοὺς ἀγγέλους, 8Ο0ΠΙ6 8ΏΡΕΙ5, ποῦ 11. “Τ]ο ἱπεετρτείαίάοι 
Β4ΠαΥΘ5 πε]] η ]δ] ἐπο αχραπποπ6. Ίμ6 β]ια]] ]αάρο ἄν], πο ποῦ οΠΙΥ 
Ψίθγθ 5ο ποῦ]θ ἴπ ἐιεῖν οτΙσίπα] οοπᾶΙΒοἩῃ, Ῥαύο απο ΒΠ] ετοη ΊΊεπ 
18]16η ἠπππποτία] Ῥοΐηρβ. παῦ ποπ! βΠα]] πο Ῥρα]ίτγ (ήπρς πη]ῖσ]ι 
οοποθτΏ ἴπθ Ῥε]]γ Ὀο γη ]λάτα η ἴτοπα οἳχ ἀεοῖδίοι ὸ-----Οβ]νίηπ. "Το 
ροοᾷ βπρε]5 ατο ποῦ Ἠετεβ[ίεχ {ο Ὦ6 Ιαάρεα, Ὀαΐ {πεγ νη]] {οχπι α Ῥατῦ 
οἳ ααφὰς β]οτίοιΒ τεβίηαθ π ηδη Ἠθ «ΟΠΙΘΡ {ο αάριιεη.---ΒΡρ. οτάβ- 
Νοτίη. 

µήτι γε. Το 5αγ ποϊηίπρ ο. 

βιωτικά. βίος το]αίοῬ {ο οἳχ ΠΙΔΠΠΟΥ οἳ Ηνίηρ ἵη ἐ]λῖς Ἠ{θ. Ἠεποε 
βιωτικά πιεαΏΒ ππα{{ευς οοποεγηίηᾳ {19 116, τυοτά[! ἄΠΑΙΥΒ, 35 Ὑγε ΏΟΥΥ 
βαν. Ἐρίοίείας (ἵπ Απτίαη. Πίαἰγίῦ. τ. 26) ἀῑδμπαυϊρμερ Ῥείπεεπ {Πθ 
θεωρία οἳ ἴ]ιθ ΡΠΙΙοβορΏος απᾶ {ο ἀῑδίτασίίοηβ οἳ γγοτ]ά]γ αΠΑΙΤΒ (βιω- 
τικά). 

4. μὲν οὖν. Βίτοησοι {Παπ {ο βἰπιρ]θ οὖν, απᾶ ΠΙΔΚΙΠΡ βιωτικά 
Β1Π1] πιογθ επιρ]Ώα/1ο, 

΄ κριτήρια. Ἠοιτο αὖ Βτοῦ βἱρῃί ἴμο Α.Υ. εαιδεδ ποπ]ᾷ 8θοτῃ {ο βἶτο 
ἔλο Ὀθςδί 56Π56 οποθ 1ΠΟΥΘ. ΕΒιαΐ {ιο ἰχαπβ]αίοα /1 ἐοπ Υο ϱλοτ]ά 
Ῥοββοςς ή ραπα]ς τε]αίῖπς {ο πηαίίονς οἳ θῖ5 Η16,᾽ 16 εαπα]1γ αἀπιβ- 
Βἱρ]6. 

τούτους καθίζετε. 11π6ο τοπᾶοτίησς οἳ {5 Ῥ8ββ8σθ 8γθ ΡοββίῬ]θ. 
(4) πΙἩ Α.Υ. νε ΤΠΑΥ ἴπ]κθ καθίζετε 85 Ππηρεταίίνε, 'Ρραῦ ο πιορί 
οοπἰθπηρΒῬ]θ ππεπιΏθτβ οἱ γοασ Ῥοάγ {ο ἀεοίάθ απεβθίοη5 οἳ 5ο β]1σ]ῦ 
Ἱπροχίαηςς; (9) καθίζετε ΙπᾶϊοαίΙνθ απᾶ αήτπια]νθ, ’7θ 3το Βεύης 
ἰλθ πποςί Ιπβίρηϊβοαηῦ Ῥ6ΓΒΟΠΒ ἵπ {πο 6765 οἳ ἴῑα ΟΠατο],” 1.6. ἴμθ 
Ἰραί]επ, ἔο βεέ{]ε {μθςθ απθβέῖοη5; (8) καθίζετε πᾷΙοαίϊνο απιᾶ 1ΠίΘΙΤο- 
ραΐΐνο, νΙἩ Ἐ.ὓ. /1β 1έ γοαχ οπβίοπῃ {ο 56έ 516] Ῥ6ΙΡΟΠΕ {ο ἀεοῖᾶς 5πο] 
ᾳαθβΠοπβ»’ Ελα (1) ος (8) ν]] πια] ροοᾷ 56Ώ568, ΕΙ (2) 18 οΡρεΏ 
{ο ἴ]ιο οὐ]θσίῖοι ]ιαί ἔπο Αροβί]ο παςδ ποῦ ΙΚεΙΥ ἴο επεοιταρο α ἴεῃ- 
ἄεπογ ννπίο]ι Ἠ15 Μαίου Ἠαά οπαρ]α{Ισα]ΙΥ οοπάεπιπεᾶ, απᾶ γ/ἩΙσἩ γγαβ 
{οο 1]κο]Υ {ο ακἰεῖ---ἔλαἱ {οπγατᾶ τορατάῖπρ {πο Πεαίπεη 38 Β{ οὐ]εοίς οἳ 
οοπίαπιρὀ. (1) ἶ5 Ῥτείοταῦ]θ, {γοπα ο οπιρ]ια{ίο Ῥοβίίοη οἳ ἐξουθενη- 
µένους, απᾶ 8ἱβδο ἔτοπι {1ο Ῥοβίῖοι Οἱ καθίζετε, 88 Νε]] ἃ5 Ίτοπα Ναί 
{ο1]ονβ. 966 ποχῦ ποίθ. Απᾶ αἱ5ο {ποπα {χο τ6ΒΡΟἨΠ {παύ 15 γγα8 ΥεΙΥ 
οὐνίοιβ]γ ποῦ {πο {αοῦ ἐλαῦ {πο Οοτπ(Ιαης πγθγθ βεὐθίπσ Ρ6ΙΡΟΠΒ οἳ πο 
τορι{θ ἵπ ἔἶο ΟΠπτο] {ο ἀεοίᾶς βαο] ἰπΙβίπρ 4πεβΗοΠΒ, Ῥαΐ οἩ {ο 
οοηίχαχγ, ενα οοπβϊἀετίης παπα ἱππροχίαπί εποαΡἩ {ο ἴακο Ὀείογο 
Ἰεαίηθν ἐπίραπα]5. 

δ. πρὸς ἐντροπὴν ἡμῖν λέγω. “οι α1θ ποῦ {ο {ακο πι γγογάβ 
Πίετα]]γ. 1 οπ]γ ϱαΥ ἰἨῖβ {ο ϱἸαππθ Υοι Τοχ {Πο ππάαθ να]αθ Υοα βεί 
οἩ {1θ {ης οἳ {ῖβΦ Ηΐ6, ἈΒπο]λ πιαίζοτς πηϊσΏὲ Βί]Υ Ῥο Ἰαίῦ {ο ο 
ἀοοϊβίοη οἳ {6 πιοςί Ιπβὶσηίβοαηῦ πιΕΠΙΡεχ οἳ γοιχ οοπωτηππΙέγ.  Βαῇ 
Ώιθτο ἵ5 πο πθοθββΙΥ ΟΥ ἐ]αί, Βπτο]γ ἔπετο 81ο Ῥ]θηίγ οἳ ΡΕΓΡΟΠΒ 
8πποηΏς τοι ΝἨοΟ 816 οοπιρεἰθηξ {ο βθε]ο Απο] 4πεβίΟΠΒ, απά ἴμαβ 
βατ Υοι {πο 5οππᾶκ] οἳ οαγτγίπᾳ γοιις ἀβραίθρ θίοτο {6 Ἠθβί]εΠ, 
νΏεη γου Ἠαβγθ Ρ]εάρεὰ γοπχβε]ὲ {ο Ἰομὰ α Πΐε Ώούθ 51ο] οοηβίάεΓ- 
ΒΙΟΠΡ. 



74 1 60ΠΙΝΤΗΙΑΝΡ. [ντι - 
ἔνι. Έου ἴλμῖβ {ογπι 56ο που, ἄν, ἄταπι, 6 14. 

διακρῖναι. Το ἀεοῖᾶς αΕἴετ α ΙπάϊείαΙ Ἠθαχίης. ὮἈ69 σοἩ. ἵν. Τ, ποίθ. 

ἀνὰ µέσον τοῦ ἀδελφοῦ. ΤἨε βἴπρα]αχ 15 Ἠετο ραΐ {οΥ {πο ρ]ατα]. 
ἀνὰ µέσον 15 α Ἠεῦταίβτι. ΟΙ. ἄεη. αχ, 15 (ΧΣ.). 

6. ἀλλὰ ἀδελφός. 10 15 ποί α ᾳπθβοη Ῥείπεεη εοσ]οείαςείῖσα] απᾶ 
οἶν]] οοατίς, Ῥα{ Ῥεύπθεη Ταν’ απᾶ Εαπ1ζγ, Γήσαίίοη απᾶ Ατρηταβίοη. 
ἆ ος Πο τεπιθᾶγ 15 ποῦ Ίποτθ δἰαροταίο Ίαν, ηΟΥ οἩεαρεν απ, που 
στθαίετ {αο1]{γ οἳ 19, Ῥαῦ πποχθ ΟΠτΙβαπΙ{γ. Ἡορετίδοη. Ο8, ποίθ 
ΟΠ τογ. 1. 

ἐπὶ ἀπίστων. ὮἘ619Τθ ΠΤΏ6Ι16ΥΘΙΒ, ἴ]ο Γαοῦ οἱ αρρεατίηςσ Ῥεξοταο 
πηβε]ΙουθΥ5 αὖ αἲ] ο, ΕαποΏ πιβ{ίετς Ῥείηρ {πο Ρροϊπῦ {ο πγμῖοὮ αἰζθη{Ιοη 
15 ἀἰτοοῦεά. “Ῥεβιάο ἴμπο εοαπᾶα] οἳ 6αοΏ 8. Ῥτοσθεάᾶίπς, α5 οχροβῖης 
Ελαῖν 1πίογηα] ἄἴογεποςβ ἴο {πα 67εςβ οἳ {ο Ἠεαίπαπ, {Ώετο ππετε 606Ι- 
{αΐπ {ογπηπ]ατίθς {ο Ὦθ 6οπθ {πτοαρβῃ 1Π ἴῃο ἨΠεαίμεη Ιανγ-οοπτίβ, ΒΠο] 
85 α]αταίίοπβ Ὦγ Ἠεαίπεη ἀθΙάθεβ, υπο πγοπ]ά 1πγοῖπα {]πθηι ἵπ 
Ιάο]αίτοιβ ρτασβίσθς. Ὦρ. Ἠ]οτάρποτίῃ, Ο8, 81ο Β]από, Τιοσζιιγεδ 01. 
Ιεεἰεδίακίίσαϊ Ηδίογὴ, Ῥρ. 110, 149. 

7. κρίµατα. Ἠστε, οΙ6βτ]Υ, 5ιήίε αἱ Ἰαυ. Ἔλπο ποτᾶ ἶ5 πού αβεᾷ ἴπ 
{18 6οπβο {π οαβείσα] «τοε]ς. 

ἀδικεῖσθε...ἀποστερεῖσθε. ΜΙ4416ε, «ρετπι]6 γοπχεε]νθξ {ο Ρε πτοηρεᾶ, 
ἀεἰταιᾶεᾶ.᾽ Ῥεε Ί/1ποδυ, ἄγ. ἅταπι. δ98δ. Έον ἴμο βεηππεη{ οἱ. Μαἴθ. 
γ. 98-42: 1 Ῥεῖ. 1. 28. 

8. ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτ. Ἀοῦ οηΙύ αἲο τοι ποί ψ!]]]ης {ο ΕΙΠΕΣ 
1Π]ά1Υ, Ῥαΐῦ γοα ΙπβΙοῦ 1{, απᾶ γοα 1πβΙοῦ 16 προη ἔποβα πΙἩ ποπ 
γοα 81ο οοπ]οϊπθᾶ 1π τε]αίίοἩπ5ς α5 αΠοσβοπαίο α5 {μο {ες οἳ Ῥ]οοᾶ. 
έΟπο 18 τοατ Μαρίει προη εατίῃ απᾶ α]] Τε ατο Ὀτείητεη. Απά {Π18 
τας ποῦ ἴο Ῥθ α οοηπτθη{Ιοπ ΟΥ α βοππηθηί, Ὀαῦ α {αοῦς νηἰπεβεεᾶ 
το ὮΨ ἴμο αΠοεοοπαίθ ὨΠΒπιο «πο Ῥτείητεπ) ὮΥ π]]οα 6ΥεγγΥΠετθ 
ΟἨτιβαΏς ππετο ΚΠΟΝΗ. ὑμεῖς ϱἶνεςδ επΙΡΗΒΒΙΡ {ο τοιιζ---' σοι ππεπι- 
Ῥετς οἳ {πο ΟΗτϊβίαη Ὀτούπετ]οος.᾽ 

9. ἢ οὐκ οἴδατε ΤἨε Αροεί]ο πω {118 ταουβο ϱΠΤΏΡ πρ πΏαί Ἡθ Ώας 
Ῥεεη βαγίπρ 1Ππ ἴΠῖβ ολαρίετ απᾶ ἴπο Ἰαδ. Ἐν σεηποετα]]σ, ἴπθ 
απ]αβί, Ὑποηρ-ἄοςετΒ, ΑΒ] ποί Ιπ]Πετ]{ ο Ἰήπσᾶοπι οἳ ἀοᾶ, ἴπαί 18, 
Ἠϊβ Απα] Ἱπράοτα ἵπ ἴηο «τοβα(αίοη οἳ αἲ] {Ἠ]πρβ, ἔονγ πΠΙοὮ πε 
α11γ Ῥταγ. Ἠο {ἴπεπ Ῥτοσθθᾶςβ ἴο Ῥατοπ]ατς, απᾶ ἄεο]ατας ἐπί α1] 
πιο 1νεᾶ {ο Ἠδιηβε]ντες, ππείπαυ 5εὺ προη 5εηβαα] Ιπᾶπ]ρεπορ ΟΥ 
Ἡροη ρα1π, ποπ]ᾶ ἀερτῖτο {π6πηβείνοβ οἳ ο ΙπΠογιίαπσο ορίαϊπεᾶ 
{τοις {α1ῃ ἵπ ΟἨτίρῦ. 

μὴ πλανάσθε. 990116, 5875 ΟἨτγβοβίοπι, παρ] 6αΥ ’ ἀοᾶ 18 ροοᾷ 
απᾶ ΚΙπά]Ιγ, Ἠο πῖ]] ποῦ ρο ῦο ακἰτεπηθίες 9Υ6Υ ΟοἱΣ ἰταπβστθΒΒΙΟΠΒ. 
Τιεῦ π5 ποῦ {θαχ. ΤΠίο 51οἩ βε][-ἀεοερίίοη 5 ΠΒ πιεη πηϊρη{ εβΒΙΙ7 
{11 1η α οοτταρίῦ βοοϊείγ 1]κο {]ιαί οἳ Οοτιπ{Ἡ. 

µαλακοί, οπεπ]πα/{θ, 1.6. βε]{-Ιπάπ]ρεπί. ερ Απὶςί. Νίο. ΕΠ. ντ. 
π, ὁ δὲ περὶ λύπας µαλακός, ὁ δὲ καρτερικό», 8Ώᾶ ασαϊη, ἡ τρυφὴ μαλακία 
τίς ἐστιν. 

10. πλεονέκταιν. βΒεε ποίθ οη 6]. ν. 10. 
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µέθυσοι, λοίδοροι. Ἠστο, 45 ἵηπ οἩ. ν. 11, πνετο {1ο Ἰΐΐου γγονᾶ 18 
ἰαπρβ]αίεᾶ γαἰζεν 1η Α. Ὑ., Ίνα Ἠανο {πο Ιποναθ]ο οοπ]αποίΙοη Ὠδίθεπ 
ἀπΙΠΙΘΠΏΠΘΕΡ απᾶ ΒἰΤΙΘ. µέθυσος Ν8β αρρ]οᾶ οπ]ΙΨ {ο ΠΟοπΙεΠ π{] 
Μεπαπάᾶοτ)”5 πῃθ. 

11. ἀλλὰ ἀπελούσασθε ΤΠε ραβῦ ἴεηςο 18 επιρ]ογαᾶ ἵπ {ιο οτ]- 
βῖπα]--- γε 1σεγε γΥββλθᾶ, βαποβαᾶ, {αββαεᾶα, Τμε α]]αδίοη 18 {ο 
Ῥαρίίσπι, Ὑηετο ὮΥ ἃ ΒΟΙΕΠΙΠ Ῥχο[οββίοη ἴμο ἀῑπαῖριο επίεγοᾷ Ιπίο 
εοπεπαη{ νη(]---θπᾶ Βο Ρριέ οπ (5ε6 ἄα]. Η1. 271) ΟἨτὶςύ. Τῆο πιεαπίπᾳ 
ΟΕ ἀπελούσασθε 15 εἶί]αι γε τωαρ]ιεᾷ /ογεε]υέδ οἶεαπι ΓγοΠι ἴπιεηι, Ὦγ ἃ 
γο]απίατγ αοὔ, ο. Αοΐς αχ, 16, ον 7ο α]]οποᾶ γοιχςε]νος {ο Ὀο 
πναβηεᾶ. 8ο Ὑπος, αγ. αταπι, δ 98. 4. Ὁ. ΈΤ]ηθνο Ἠα5 Ῥθθη ΤΗΠΟΗ 
ΟΟἨΠΣΟΥΘΙΡΥ 8 {ο {πο πιθαπῖπσ οἳ ἡγιάσθητε απᾶᾷ ἐδικαιώθητε Ἠςδιθ, 88 
{αῖχ ροβίΠοἩ 15 Ιπγογίοᾶ {χοπ ἴῑπο πδαα] οτᾶςτ 1π ΥΠΙΟἩ {1οΥ βἰαπᾶ. 
Τύ 15 Ὀθβί {ο ἴα]κο ἡγιάσθητε Ιπ [ιο 56ηΏ5ο οἳ ἀεαϊσαίεᾶ ἰο α Ιιοῖ Πε 
(Διαἴοιυεᾶ, ΝΙ6Ι1Ε), 566 ποῖθ οἩ 61. 1, 2, απᾶ ἐδικαιώθητε 88 τε!ουτῖηᾳ {ο 
ἴπο αοἰαα] τιρΠίθοιςηθβς οἳ 16 νγμ]ο] 15 Ῥτοισαί αὐοαπῦ Ὦν απΙοΠ 
νη(Ἡ ΟἨτὶεί (τοιρ] ἴλο ορετα[ίοη οἳ ἐΠο Βρϊπϊ6, 66 8159 Ἠοτῃ, 1, 1Τ. 

ἐν τῷ ὀνόματι. Τ]ο παπῃο οἳ Ομτὶςέ βίαπᾶς ἔοτ ἨΗδ Ῥοψας, αἱπποβί, 
νθ πη]ρηέ βαΥ, ἴοτ ἨΙπηβα]ξ, Βοπιείμίηᾳ πποτθ 15 ρτοβαΡβΙγ οοπγεγοᾶ 
Ὦγ ἐν (απ α πηθγθ Ιπβἰταπηθηία] ΡΕΠΟΥ, ἔποαρΏ 16 15 οἴίοπ αβοᾷ Ίπ 
ὈΙβ γα (45 1η τε. 2 οἱ ΟΠ νετ ολαρίατ). «Α οοπιρατίβοη οἳ Εῖ5 
Ῥ85β8βο ΨΠἩ οὔμοτΒ 1π πἨΙομ {1ο Ιπάνγο]]πς οἳ ἴπο Βρίτϊε 15 Ἱππρ]αᾶ, 
85 1π Υοχ, 19 απᾶ ἘῬοπῃ. ΕΠ. 11, ἴοαβο]ος 5 ἐλαί πο Ἠο]γ ΒΡρίτϊῦ 18 ἴπο 
Ἱπείχιπιοπέ οἳ οἳχ φαποβοαίίον απά ΠαςβοαίΙοπ ὮΥ υΙτίπο οἳ οἳχ 
ἀπε]]πρ ἵηπ ΟἨτ]βέ απ Ἠθ {π ας, ππακῖπσ ΟΕτὶβς ἀθαίῃ {ο 5ἵἩ, απά ἨΗΙβ 
Μ{ο ἵπ τιρΠίεοπβΠΘΒΒ 8Π βοοοπιρ]β]λοεᾶ [αεί ἵπ οἳχ Ἠθατί5 απᾶ 1νος, 
6 α15ο {οἶιπ Π1. ϐ. 

19--20. Τπε ἄσπι ΟΕ ΤΗΕ ἘΟΗΝΙΟΑΤΟΗ. 

Τη {ΠΒ απᾶ ἴλο ποχῦ ἔννο Υ6ΥΒΘΒ ἴῆο πηβΙΠ ατραπηεη{ οἱ {πε τοδί 
οἳ ἴπο Ἠριεί]ο ἶ5 βκείἰο]οᾶ οι, (οιρΏ πο 1π {ο οτάςν α[ίθγγγατᾶς 
{ο]ογεᾶ Ὦγ ἴλλο ΑΡροβίο. Αί Ῥτοβεπί Ἰθ {αῑκος ἔπαπα ἵπ {ο οτάοχ οἱ 
ἠλαῖν ἹπιροτίαποῬ. Ἐϊνεί Ίο {οιςοἩΏθ οἩ {πο οοπιρατα(ἶνθ]γ απῖτῃ- 
Ροτίαπί ᾳπεβίίοη οἳ 6ο ἀῑδῆποίίοπ οἱ τηθαίς, ἰχοπίεὰ οἳ αὖ Ἱεπαί]ῃ 1π 
οἩ. γΠ,, κ. ἜΤῆο6η Ἡο β]]ιάςΒ ἴο {ιο το]αί]οπ5 οἳ {Πο ΒεχθΒ, {πο βπ0]θοί 
οἳ οἩ. νι. 12-- ν. 40. Απ ]α841γ ο 8ρεαΚ5 οἳ {ο στοαί ἀοοίτίπο οἳ 
ῶλο ἩεριχτθοίίοἨ, ὙγΙοἩ βἰαπᾶς 1η α οἶοδο ργασίῖσα] το]αίῖοη {ο {λε πο 
ΓΟΥΠΗΘΣ, απᾶ ΠΙΟΣ 15 ἀθα]ς να 1η οἩ. αν. ΈΤ]ο πγοτᾶς ἴπ {18 Υεγβε 
Άρρθαχ {ο Ἠατο Ώθσοππο , ναἰοΏνγοτᾶ γη] Βοπ1θ ΑΤΠΟΠΡ ἴ]ο ΟοτΙπίμῖαη 
ΟΗτίεαηΒ. Βἰαχηςρ ἴτοπι ἴλπο ἀοοίῖπο οἳ ΟἨτίείαπ Ἠλοτίγ (παρ]ί 
Ὦν Οητὶεί (1οῦη ΠΠ. 93, 9θ), απᾶ Ῥτοσ]αἰηεᾶ νηἩ οπς πιο ὮΥ 
Ἠ]β Αγροβί]εβ (Ἠοπῃ. γΙΠ. 2; 74Π168 Π, 12: 1 Ῥοῦ. Π. 16), ἴπεγ ἀθο]ατεᾶ 
ἐμαί {πο ΟἨτ]β ία νγας Ῥοιπᾶ {ο α «βοτνίσθ) ὪΠΙΕΗ νγας “Ῥετ[εοί [γεθ- 
ᾷοπ. Βύ Ῥαπ] αοοθρίβ ἴπο Ῥτϊποίρίθ, Ὀτπί ση Ππηίαοης. ΑΙ 
ποίίοης Ῥ]ασεᾷ γίη οαχ Ῥοψος πηρηί Ὄο ρει[οσπηεᾶ, Ῥτουϊάεά (1) 
Ώιαί ου νγεχο 1η αοοοχά8ησθ ση ἄοά)ς ἀεδίρι ἴπ οτεαίον: (9) εμας 
ἔπαγ νγοτο οβ]οτ]α{οᾶ {ο Ῥτοπποίο {πε ρεποτα] πο] ίαχε οἳ πηθη]πᾶ: θπᾶ 
(9) (λαί νο πογα τηββί6Υ5 οἱ οἳ 8οΔΙΟΠΕ, ποί {16γ οἳ Ἡβ. Βοημοὶ γε]] 
ΣΕΠΙΒΧΚΕ: «Ώερο Ῥαμ]ας Ῥτίπια Ῥεδοπα εἰοφιήίας απ νίπι Ἠαῦεπί 
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ΕΏΟΙΩΘΒ 1π Ὠδο Ῥγθβογθῖπι ϱρῖβίο]α. Ύεγ. 16, κ. 98, 29, 90, αὶν. 113 
απᾶ {Πτοαρποαί Ώοπι, νι]. 

19. πάντα µοι ἔξεστιν. ΑΙ ἴπ]πρς ἆτθ ροβ8ΙΡ186 {ο 118. Όθο ΒορἩ. 
4]. 946, προσβλέπευ ἔξεστί σοι τὰ τοῦδε πράγη, Μαχο. Αιιγε]. εί. τν. 
1, ἕως ζῇῃε, ἕως ἔξεστιν, ἀγαθὸς Ὑένου. Ῥο 8ἱβο Χεπ. Οεο. τ. Τ ἐξόν σοι 
έγοα απε αθΙε’. ΤἨο ἱταηρ]αίοι 'αἲ] (Ἠήπσς ατα ζαιυ)ιῖ εποπταΏθιΒ 
ἴπο αγσιπιεπί ἩΙἩ α Ῥγοροβί{οη 56 Ῥατ] Ώαβ ποῦ αἀναποεᾶ. ΟΠΥΥΡο- 
ΒἴΟΤΗ, Ἠογγενεχ, οοπηΏα!{β {ιο ἀἱβΙοι]Ώγ, ΌἼναβ ρτονίηρ ἐλαῦ Ἡο Ἱπέεγργείς 
ὮΥ ἰαιο[ιῖ. Οὔβετνο ἴ]ο οοπίταβὺ Ῥείγεθη ἔξεστι απΠᾶ ἐξουσιασθήσομαι, 
ὙνἩΏΙς] πηαΥ Ῥο εκργεβδεᾶ ἴη Ἐπσ]ϊε]α έμτΒ, “Τ Ἠατο {]α Ῥοπεχ {ο ἆο αἲὶ 
Ώμησς, Ρα Τ γν] πού Ῥο Ἰπάογ ἴ]ια Ῥοψει οἳ απγῖπα. Τ]οβο πογᾷς 
8γε τερεβ{εᾶ Γοαχ ᾖππερ {π {Πῖς Ἠρίβί]6, απᾶ {1ο οἸααςο π]ῖοὮ {οἱ1οττβ 
ἰπίορ. ἈῬεθ οἩ. χ. 25. ΤΠ Ηπιίαξίοπς {μας Ιπιροβθᾶ ΟΠ {16 ααοὐίοΏβ 
ψ/ἩΙοἩ 10 16 1Π οἳΥ Ῥοψθ6γ {ο οοπαπη1ζ 416 {Ἠτοςθ, Ἠ11βί, {1ο αοἴῖοη πηιςῦ 
ὑεπά {ο οἳχ οὗΏ Ῥεπεβί απᾶ {]ιαῦ οἱ οἴμθιβ; πεχῦ, ἐπθ Ῥοπατ {ο ἄο ἃ 
ἐπῖπς πηπδί πο Ῥο Ἰο]ᾶ ζο {πγοῖνο π8 1Ώ ΑΠΥ ποοθββῖγ οἳ πδίτρ {παῦ 
Ρομ6Υ, 8Πά Ια541Υ, {1ο Ῥοψες, πΊεη αβεᾶ, πιαβί Ῥτοάιςσο οἀϊβοαίίοη. 

ἀλλ᾽ οὐ πάντα συµφέρε. συµφέρω, Ι8. ἴο Ὀγίπα ἰοφεί]ιεν, ΠΠΘΗΠ5 
Ἠετε {ο ῥγοβί. Ατρίοίια, Λία, Πέ]. ντττ. 9, πβ6ς ἴμο πγοτᾶ ἴπ 6ΟΠΊΘΟ- 
Μοη. νΙἩ πο ραΥ οἱ βαἴ1οΙ5, {μα Ῥοοίγ οἱ υἰοίοτγ οἱ βο]άϊθιβ, ἴμθ 
πηπζαα] αἀναπίαρο οἳ οἱΙπεΏΒ, απᾶ {πο 1ο. Ῥο {ο Ἐπο]ίδῃα ποχά 
εχρεᾷ1οπύ (Φγοβίαῦϊε, πιαχβίη, ερεᾶεΓωῖ, Νο) ἔτοπι επ απᾶ 68, βὶσ- 
ηΙΠ6ΡΒ οτΙβΙΠΒΙΙΥ, ἐ]ιο οοπιαἰέίοπι ο} 976 10]ιο Ἰιας Ἰιΐ Γεεὶ Γγεε; Βπᾶ Ώθησθ 
ἴλαῦ πνΏΙο] θες 48 {τοπι οπίαπρ]επιεπ{Β, Παἱῤ5 Ἡ5 οἩ, επρεᾶ(έες 35, 858 
ν/θ 816 βοοιβίοπιεᾷ {ο βαγ. Τύ5 ορροβῖΐθ, ἴ]ιαί γηῖοἩ οπίαηρ]ας τς, 15 
βΙππ]]αγ]ν οα]]εᾷ απ ἐπιροαϊπιοπί, Οἱ. ἴχιο νιοτᾶ αρεεᾶ. πο 856Π58 
ίλαί ΥἩΙοἩ 16 αἀνίδαρ]ε {ον {πο 5αΚθ οἱ ΒΟΠ1Ι6 Ρείβοπα] αἀγαπίασε,᾽ 
ἑεχρεᾶΙεπ{᾽ α5 ορροβεᾶ {ο «οη Ῥτϊηοίρ]θ, 15 8 ΠΠΟΙΘ ΙΙΟἄΘΥΠ 86Π56 
οἳ {ο ποτᾶ. Ἠεποο ἴ]ιε πιθαπΊης Ἠετθ 15 ργοβίαδίε: 1.6. {οΥ οἴῃθιβ 88 
πθ]] 85 οπχβε]νθρ. ΟΕ. οἩ. νΙῖ. 95, κ. 98, πετθ ἴ]ιθ ἀθγίναίῖνο οἳ {ιο 
Υ6ΥΡ Ἠθτα τδεᾷ 15 ἰχαπε]αίθοᾶ «ρτοβί. Ἠοῦετίβοπ ρε α τα]παβ]θ 
Ῥτασθῖσα] Π]αδίταίοι οἳ ἴμε ρτϊποαῖρ]θ Ἠεγο ]αἱᾶ ἄονπα, αεοερίίης, Ἠοῦγ- 
6Υ6Υ, ἴμα {ταηβ]αθίοι ΄αἲΙ ἐπιπρβ απο ἰαιυ]αιὸ «Τη ο ΝοτίἩ οἩἳ 
Βππάαγ, ΠΊΘΏ γη] ποῦ βοιπᾶ αἩ Ιπβταπαθηῦ οἱ τηἈβίο, οἵ {αῑκο α πα]]ς 
εχοερύ ο 8 ρ]8ος οἱ ποτβἩῖρ. Βπάρβροβθ ἴπαῦ απ Ἐπρ]ςη Οµτίςίαη 
{οαπᾶ ἨΙπιβεΙ{ Ίη 8οππθ Ἡϊσῃ]απᾶ γ1]]ασαε, ναί πποα]ᾶ Ὦε 5 ἅπίνὃ 
ἔ6ΑΙ ἴηήησς ατα Ἱαπία] {ον Ἠϊπα. ἙΥ πο Ίαν οἳ Οταν Πρετίγ 
ηο 15 {γθεᾷ Το Ῥοπᾶασο {ο τηθαῦ5 απᾶ ἄτίπ]κβ, {ο Ἠο]μάαγς οἳ Βαββα{ξ 
4αγ5; Ῥαί 1 Ἠϊς πβο οἳ Ὅμῖς 5 ΟἨτ]ρέίαπ Προτίγ ελοπ]ά εἶοσ]ς 115 
Ῥτοίμεν ΟἨτΙβίΙαἨΡ, οἳ Ώθοσπιθ Απ Θ6ΧΟ156 ΤΟΥ {16 Ί655 οοηβοϊεηΜίοΆξ 
ΑΠΊΟΠΡ {ποια {ο {ο]]ου Ἠ1β οχαπηρ]θ, αφαἰπδί ἴῑιο ἀῑσίαίος οἳ {]ιαῖτ ΟΥ/1Ι 
οοπΠβοίεησθ, ἴλεη 16 ψιοπ]ᾶ Ὄο Ἠῖς ΟἨτίβίίαπ ἀπίγ {ο αὐγίιᾶσο Ἠ15 ον 
Ἡλοατίγ, Ῥεσαιβο ἴ]ο 18ο οἳ 15 ποι]ᾶ Ὃορ Ιποχρεᾶἰεπῦ, ΟΥ ταίἩ6Υ, ἹἹΠ- 
Ῥτοβίαβ]θ,. 86ο 45ο οἩ. χῖν. 91---58. 

ἐξουσιασθήσομαι. Οοπιρατθ {16 1156 οἳ ἴλθ βΑπηο ἄτθεὶς ποτᾶ ἵπ 
Τωα]ζθ χκχ!], 25, “οχεχοῖξο απΠοτΙἰγ,᾽ αηπᾶ 85ο 1π οἩ. νΗ]. 4. 

19. τὰ βρώµατα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν. Ἐοοάβ {ος 
ἴπο ΏεΙΙύ απᾶ πο Ὀε]]σ {οτ {οοᾶ5. Ῥδί Ῥατπ] Ἠετο Ῥοϊπίς οαῦ {παί ἴ]πα 
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νίεΨ οἳ ἴπθεο ᾳπεββοης {ακαη ὮΥ Ἠ1ηβε]Ε 15 {16 ΥθχΥ χεΥειξο οἳ {αί 
{ακθη Ὦγ {πο ΟοτΙπ{μΙαἩΒ. Το {παπι [ογπϊσοβίίοη 18 α Ισῃί πικίίετ, 
απᾶ {πο απεβθίοπ οἳ {οοᾷ οΏοτθᾶ {ο 14ο] οἳ 6αρτοπιθ Ἱππροχίαπςσθ, Το 
Ἠΐπη Τογπ]οα{Ιοη 15 α γΙο]αοη οἳ {πο βγεί Ῥτίποῖρ]θς οἳ Ἠπππαπ βοοϊθίγ, 
{6 οα πρ ος τε[γαΙπῖπᾳ {ποπα οθτίαϊη Ἰάπᾶβ οἳ 1οοὰ α {Πῖπς ἵπ 198ο]Ι 
επ Ιτε]σ ΙπάΙΠετεπ{. 

ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. ῬΒοΐ]μ [ουᾶς απᾶ (ναί 
ΥΠ] ἀῑσορίς {παπα αὖο Ῥοτίςμαβ]θ {Π1Πρβ. ΤΤΏΕΥ {ποτοίοτο 5Πα]] οηπθ 
48ψ Ώθδσοοπῃθ Ἱβ6[θβς, απᾶᾷ {Πεγείοτθ 66856 {ο Ῥθ. Έοχ καταργήσει 58 
ηοίεΒ οη ϱἩ. 1. 28, χίῇ, Β. 

τὸ δὲ σώμα οὐ τῇ πορνεία. Βί Ῥαπ] 15 1εᾷ, Ὦγ {πο Ἱπιροτίαπσρ Ὦθ 
Δἰίαομες {ο {Πῖ5 Ῥο]ηῖ, {ο ἰτεαί 16 Βχεί, Τ]ο αὈοπαίπαῦ]ο Ιἱοοπδίοι- 
Ἠθ85 οἳ Ἠεαίμαη οἶ(]οςβ 1η ρεποτα], απᾶ οἳ ΟοτΙπίἩ ἵπ ραχσοσ]αχ (56ο 
Ῥεαη Β{8ΠΙ6Υ᾽5 ποίθ ΟΠ Υογ. 12) Ἠαᾶ Ἰεᾷ {ο α 6οπετα] οοπγἰοίίοπ ελΒί 
{ο Ῥοᾶγ 1υαβ Τον ΤοΥπΙσμίΙοἩ. ού Ρατ] οοπίταᾶϊἰοίς {μῖς5, απᾶ πιοβδύ 
οπηρΠα{Ισβ]]1Υ Ῥτοσ]αίτης (ια! γα πας 8] παγς Ῥογπηϊἑζεᾷ απΠποησ Ἠθα- 
1Ἠ6ΠΒ, απᾶ ΘΥΘΠ 1Π ΒΟΠΠΘ 685865 επ]οίπες αβ α τε]ρίοας τ1ΐ6, γγα5 4β- 
ποῦΙγ 1π 1966Ι{ απι ιπίαιυΓιῖ ααἲ, ποῦ εχοπβαΏ]θ οη {16 ρ]θα οἱ ΠθςθΒ- 
810Υ, πΠΙοἩ Ίο Ἰαά αἀπιζίεὰ ἵπ ἴ]ε ο85θ οἱ πιθαίΐς, ΠΟΥ, 1ο {Ἠεπῃ, α 
απθβίίοη οἳ ΄ πίσθ]γ οπ]οπ]α(εᾷ 1655 ος πιοτο,᾽ Ὀαῦ οοπίτατγ ἴο {πε ].9/8 
Ἰαιᾷ ἄονπ Ὦγ ἀοά Τον πιαἩ, απᾶ οβ]οπ]αίεά {ο ἀερτῖνο 1ΠθΠ οἳ {ο 
Ῥ]εβεῖηρε οἳ {πο Ἠοριχγοσίίοη., 

ἀλλὰ τῷ κυρίῳ. Τ{ ἶ5 ποἰϊοποτί]πγ αι Βὲ Ῥαα] ἄοες πο 5αγ {λαί 
ἴπο Ῥοᾶγ η] οο Ῥτοιρηί {ο ποιρηί, Τηπετε 15 α ΒΕΠΞΘ ΙΠ γ/Ώ]ο]ι 1έ 
νι], Όαἳ (566 οἩ. χγ.) αποίµοχ απᾶ 1ηοχθ ἱππροτίαηπί 56Π59 1π νγ]σ]ι 16 
ν]] ποῦ, 

καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι. Τ{ ναβ {ο 6ατθ {1ο Ῥοᾶν οτἰρῖπα]]γ ἆ9- 
εΊᾳηπεᾶ Τον Ηίπι, λα ΟἨχίςέ «ππ1θ. 3866 Ἠοπι, 1, 11; ΕΡΗ. ν. 93: 
Ῥπυς τα οἱ, λ]ςο γεχγ. 20, οἩ. αν. 96---44, απᾶ {πε αγίςε]ο 1π {ο 
Αγροξί]ες᾽ Οτοσᾶ, “1 Ῥε]ϊουα Ίη {νο Ἡθριχτεσίίοη οἱ ιο Ῥοᾶγ.) 

14. καὶ ἡμᾶς ἐξεγεεῖ. ΟἨτὶξί5 Ἠοξιχγεσοη ἶ5 {με Ῥρ]εᾶρο οἳ οἳς 
ΟΝΗ. 68 ΟἨ. ΧΥ. 28. 

διὰ τῆς δυνάµεως αὐτοῦ. Τί 15 Ιπιροββῖῦ]θ {ο 5αγ {ου οβγίβῖπ 
νηηοίηοχ {πο ννοτᾷ αὐτοῦ τ6ΙΘΥΒ {ο ἴπαο Ἐαίπετ ος {ο ΟἨτὶξί; Ὀιπό ἴ]ιο 
8Ἠ8ΙορΥ οἳ ὀοἨη ν. 21, 25, 28, χἰ. 25, απᾶ εβροοῖα]]γ 9 Οον. ἵν. 14, 
πγοπ]ᾶ ]οαᾶ 5 {ο {ο οοπο]αδίοπ έλα ΟἨτῖδέ 16 Ἠθτο ππραη6, Ὑοί ϱθθ 
ΈΡρῃ. 1. 19, 20. Ἔπετο 56θπη5 {ο 6 α ἀἰδποίίοη Ιπιρ]ιεᾶ Ἠεγο Ώδίνγθετ 
{με ταϊθῖπρ οἱ ΟἨτὶεῦ (ἤγειρεν), ὪἩο ΡΕ πο οοιταρίίοη, απᾶ {πε ταἰξίης 
8 (ἐξεγερεῖ) ἴτοτα οἳχ βίαΐ9 οἳ οογταρίίοπ {Πτοπισ] {ο Ῥοπει οἳ Οµτ]εέ. 

16. οὐκ οἴδατε Α {651 απσαπιοηί. Νο οπ]γ π1]] ους Ώοᾶίες Ὃθ 
χαὶςεᾷ αρ Ἠοτεβξίας, Ὀταί {ΊιοΥ απθ ἔ]θ πθηΏθτ5 οἳ ΟἨτῖςέ πουν. ΤΗΙΒ 
φοἶεπαπ {παῖἩ, {μαῦ ὃν ος οα]]πρ 85 ΟΠἨτΙΕίΙΒΠΕ πε 818 80 6ἱοβ6ΙΥ 
απ](θᾷ {ο ΟἨτ]δέ 85 {ο Ὦο «ππθπιΏεΥς οἳ ἨΗϊςβ Ῥοᾶγ, οἳ Ηϊ5 Ε]ες] απᾶ οἱ 
Ἠ15 Ῥοποβ) (ΕΡΗ. ν. 90 18 {ο τοαᾶῖηπς Ῥο οοχτθσί) 15 επιρ]ογαᾶ Ἰεχθ {ο 
τεπ]]πᾶ Ἡς οἳ {1ο τοεςίχῖοίῖοη5 Ῥ]ασεᾶ προπ οςς Οταν Ἠλετίγ, Όατ 
υοᾶγ 15 Ομηςί’Α, παγ 18 {5, 1π ἃ Β6Π56, α γατὶ οἱ Ολγίὲ Ηἰπιρεί{. Τί 
Ώ]ΔΥ πο ο πξοῦ, τι γὶο]αίίοη οἱ {ιο Ίαν 1Προξεᾷ Ἄπροπ 16 {τοτηα {πο 
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Ῥοριηπῖησ Ὦγ ἀοᾶ. Ἀον τπαγ 16 Ὦε πεοᾶ {ο ἴπο ἀείτιπιεπίξ οἳ οἴπαυς, 
πιο 6απα]1Ψ, ση οπσβε]νο, Ῥε]οπρ {ο Οδ. Απά {πο βἶη Ἠετα 
χεργογεᾷ Ιθοαάςδ {ο αἱ] Ἐϊῑπᾶς οἳ πηῖβΘτγ απᾶ υτδοπεάπθβς, απᾶ αι 
Ῥεοααβε (σετ. 18) 16 15 α νιο]αίϊοη οἳ ἴπο εὔετπα] Ιαπ οἱ ἄοᾶ Ιπιρτεςβθᾶ 
Ἄροπ {πθ Ἠππιαή Ῥοᾶγ. 

ἄρας οὖν. ΤΠο ἀε[βεταίθηπθβ οἳ {1 αοΐ ἵ5 Ίθτα ροϊπίεᾶ ομ!, 88 Ἱγε]] 
85 ἴ]ο νίο]θηοο 16 ἀἆοθβ {ο ουν ΟΠτίβίίαη οβ]]ίπσ, 

16. ἢ οὐκ οἴδατε ἹΝοῦ υ]ιαιῇ 5 ἵπ Α.Υ. ἈἘαΐιαν, ΟΥ ἆο 7ο πού 
Κουν, Ππ(χοᾶπισϊηρ  {γε5Ώ οοπβιάστα{Ιοη Το ἐμαί 1Π ἴπο Ιαβ6 τοι»ο, 

εἰς σάρκα µίαν. Χο ποτᾷς οου]ᾶ 1ποτο Ρ]αίπ]Ιγ 5ου (Παπ {πθβο απᾶ 
{πο πποτᾷς οἱ πο Ια5ὔ τετβο, πυπαί α ΠΙοηΡΒΙΤοιΒ Ῥετγετβίοη {πο βἴπ Ίονα 
τπεηΙοπεᾷ 15 οἱ ἴπο πηγίθνῖοις ππῖοη Ῥδίγεεη {πο 5εχες βαπο[ίβοᾶ Ὦγ 
ο ἵπ Ἠο]γ Μαΐτιπιοπγ. Νο ποτᾶβ οοπ]ά τποτε βἰτοπσ]γ Ἱπαρίγ παπι 
{ποβο ψ]ο]ι {ο11οπγ, ]ιαί Ὡς πο 15 «]οϊποᾷ {ο α Πατ]οῦ᾽ ἴΠεγεβργ 5εραί- 
αἴθβ Ἠϊπηςε]{Ε ἔτοπα {19 Τιοτα. 

17. ὁ κολλώμµενος τῷ κυρίω. ΤΗΜεγα]]γ, οἸεαγεί] {ο Όπε Ἰμοτᾶ. Ίο 
ΝΟΥᾷΒ, 84Υθ ῬογΠαρβ {Ποβοθ 1Ππ οἨπ χνΠ., σοσ]ά πιογθ ΓογοΙΡΙγ 6ακρτθ5ε 
{πε οἸοβειπεβς οἳ πα ππῖοη Ῥαεύπθεπ ΟἨτιβῦ απᾶ ἨίΒ {αἴαέα] ἀῑδαίρ]ο. 
ΤΠ 1186, ΊΠΟΥΘΟΥΘΥ, οἱ ἴπο Ἰάεπίϊσαὶ ποτά 1π ἴΠῖβ ποιβο πι [πα 
ν/ΏΙοἩ 1Π {ο Ἰα56 Υετεο 15 5ο οἳ α ται ἀἰετεπύ Ἰπᾶ οἱ απῖίοη 158 
Ἰποπᾶεά {ο ΙηεπβΙ{γ ἴμο οοπίταβῦ, 

18. πᾶν ἁμάρτημα. ΤΠϊ6 ψοτᾷ εἰσπίῇεβ 85οπ1θ Ραχίσα]αγ 61705, 
ἁμαρτία ἴ]ιθ ρεπετα] ὑεπάθσποΥ ἴο 6ΥΥο0Υ. Ἀεε Ατὶβῦ, Μίο. Μάι. ν. 8, 
ντ. 8. 10 15 τοπιατκαδ]ε τλαῦ ἁμάρτημα ἵξ 6ΟΠΊΙΠΙΟἨ 1π οἸαδείσα], τατθ 1 
Ῥ]ρ]σα] «πθε]. ἈῬτεοῖδε]γ Πο 16ΥεΥβθ 15 ἴμθ ϱ856 πΙ{Ώ ἁμαρτία. Απᾶ 
1115 Ῥεοβτιδο Ῥοῦ]μ πο Ταν; απᾶ πο (19βΡ6] τοοορσηϊσεᾶ βἶπ 5 α ῥγίη- 
αἴρίε. Ῥεο 1 {οῦπ ΠΠ. 4, τ. 11. 

ἐκτὸς τοῦ σώματος. Τ]αΐ ἵδ, εΥαυγ οὔπετ αἴπ[α] αοῦ υπο αβθοῦς 
ἴμο Ῥοᾶγ αΏρτοαομθς 165 {τοπ πού οἵ αΏεοίς ρατίοπ]ατ ΠΙΘΙΠΡΘΤΑΒ. 
Ῥταή Ο18 ϱίη {α]κοΒ {πο Ῥοςγ 1ῇβε]{έ α5 α γΠο]ο απᾶ παΚκθς 15 απ Ἱπβίγ- 
πηθπῦ Οἱ ΒΙΗ. 

εἰς τὸ ἴδιον σώμα ἁμαρτάνε.. ΤἨ9 Ῥτοεῖξο ππεαηῖησ Οἱ ἁμαρτάνω 18 
{ο πιῖβα ἴλε πιατ]. Τπαςδ ππαί 15 πιθαηῦ Ἠοτο ἵ5 ἐλαῦ οπθ σι1]{γ οἱ Επῖς 
ΒΙΏ ΤΙΠΒ οοιπύθχ ο {πο ΓαπάασπιθηίαΙ απ Ιπιργθββεά οἨ ἴ]ο ἨάΠΙΘΙΙ 
Ῥοᾶγ ἔγοπα ἴπε Πταί, Τ1ο 6οχος ν/θγθ ογοαἰθᾷ ΒΙπΠΡΙΥ απᾶ 5ο]ε]γ ψἴῃ α 
νίθυν {ο ἴ]ο Ὠ]νίπο Ιπβδζαίίοπ οἳ {1ο {απι]γ. Το πιπίπα] αβεοίοπ οἳ 
Ῥατεπίβ 15 α,βο]αίε]γ πθοθβΒΒΗΥΥ {ο ἴλα υε]{ατο οἳ ο ΓαπηΙ]γ, απᾶ 115, 
ἈΡαϊη, 68Ώ ΟΠΙΥ 6 5εοπνεᾷ Ὦγ ἴπο οχο]αβῖνθ απᾶ ρεγπιαπεπύ οπαχαοίθχ 
οἳ {πο ππβχτίασε τε]α[ίοη. Ἀ6εθ 6Η. Ἡ. 94. Τ19 ἑογπιβίίοπ, ἐλοετοίοτο, 
οἳ ΑΠΥ Ῥ]ηγβίοα] {ες Ὀείνθεη {θ Β0ΧΘΒ, 5Ώοτί οἱ ὑΠῖβ οχο]αβίνο απᾶ 
Ῥεγπιαπεπί 9Η8, 15 α νΙο]αθίοη οἳ {πο Πτβί ργϊποῖρ]θς οἳ Ἠππιαπ βοοΙθίγ. 
μα ϊνίηο 8ηρεΥ 15 {πετθίοτο Ρ]αϊπ]γ πιαπ]{ορίθᾶ ασαϊπβί {ποξβθ πο ἄο 
βπο]ι {Πϊπρς. 6ο Ῥοπῃ. 1. 24, 91-99. Τη ραγοπ]αν, βίον 8ἨθινΒ 
αραπζαπϐ]γ ὑΠαί πο Απ Ώαβ 5αοἩ Ῥοψ6γ 5 ΙοεπίΙοιιβηθΒς ζο ἀἱββο]νε 
ἴπα νενν {παπηθποτ]ς οἱ βοοϊθίγ, Ὦγ Ἰοοβοπῖπσ {πο Ῥοπάς οἳ πιπίαα] 
ἑοπβᾶεπςθ απᾶ πιπίπα] τοβρεοί οη πγίο] ὑμαί {γαπηθυγοτ]ς ΥΘΡΟΞΘΒ. 



ντΠ.] ΝΟΤΑΡΑ. 79 
19. ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύµατός ἐστιν. Βεθ ποίθ ΟἨ οἩι. Π1, 

16. ΟΨεβεινε 8ἱβο ἐλαί ἀοά ἵπ ΟἨπὶδέ αοἲς (τοτιρΏ 1ο Βρ]τΙέ (οἳ, υυ, 
11, 15 οἳ ἰ]β οπαρίετ), βο ἴ]αί ΄Ἱνθ αγθ {16 ἐεπιρ]ο οἳ ἄοᾶ) Ῥοσπαξο 
εὔπο Βρ]τιό οἳ ἀοᾶ ἀπε]]θίι η αβ. Νοϊμίησ οςη Ὦθ πιοχο οΏοοίτια] 
ἔλαπ {ε {οιρ]αί οἳ ΕποἩ απ ΙπΠδΙίαίΙοἨ, 5 Ῥείηρ {16 τοβι]6 οἳ οι 
ΟἨτβίαπ οβ1Η1η6, {ο τεβίταῖη ας ἴτοπα ἐμο βἶη Ἰθτο πιρη/{]οποαᾶ. 

οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ. ΊΠοπι 79 Ἠαγθ ἔτοπι αοᾶ, τείετγῖης {ο ἐ]ιο Ἠο]γ 
Βρϊτι0. ΟΕ. ᾖομπ ΠΠ. ὅ, χὶν. 296, κν. 26; Αοΐβ Π. 9δ. Τ1ο Α.Υ. απά 
Ἠ. Υ. «νΙσἩ 18 ν6χγ τηϊε]οαᾶῖπρ Ἠεχο. 

οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν. Ο0. οἩ. ΥΠ. 95; ἘῬοπι, νῖ, 18, 95: Πο]τπ τη]. 96: 
8ἱ5ο Ἠοπῃ, χἰν. 8. Τηθ Βοτϊρίατθς {γτεπεπ{]γ τοπι]πᾶ 15 ἐλαῦ νο ανα 
Ῥαβδεςᾷ {ΟΠ1 ΒΊβΥετΥ {ο ΒἶΠ ΙΠίο ΡΙΑΥΘΥΥ {ο ΟἨτίεῦ, ιο Ἰαΐΐεν ΑΙανευγ, 
Ἠούψθτον, Ῥεϊηρ ἴ]ο ἴχπο [γοεάοπα οἱ πια, οπ8β]πς Ἠϊπα {ο {α1β] {ῑιο 
Ί8)ν οἳ Πῖ5 Ῥεῖης. 

90. ἠγοράσθητε γὰρ τιµῆς. Ὑθ πετθ Ῥοιρηῦ πηἴἩ α Ρτἱοθ, ἴ]μο 
έρπο ϱαΠιοΙοπί Ῥαστιῃσθ, Οὐ]αίίοἨ απά Βαξϊβ[αοἴίΙοη πηαᾶςθ {οΥ ἴ]ο βἶπς 
οἳ {πο π]ο]θ πγοτ]ᾷ” Ὦγ {πο Ώεαί] απᾶ Ῥαδβίοη οἳ ον Βανίοαν ΟΗἨτῖρί, 
ΟΡ. Αοΐς σσ. 28: 1 Ῥει. 1. 19: 2 Ῥαϊ, 1. 1: Ἐθγ. γ.9, ὧο. Ἐοχ {Πθ οοἩ- 
αἰγπσοοη 5εθ ΊΛ1Πο6Υ δ 90 απᾶ Μί, κ. 29, πχτι. 9: Αοὶς νΙῖ, 16. 

δοξάσατε δή. Ο8,. οἩ. ν. 18, ποίο. δή ση ἴῑο Ππιρεγαίϊνο ρῖτος 
Ἡχρεπογ {ο {πο οοππησπᾶ, «ου ρ]ογγ, ποῦ «Πετοίοτο, 88 1Ππ Α. Υ. 

ἐν τῷ σώματι.. 14 15 Ιπαροβεῖρ]θ {ο Ἠε]ρ βοεῖπᾳ Ἠοπγ ΠΙΟ {μθ 1ΠΕΘΙ- 
Ώοη οἳ {με ποτάβ ἵπ ἴμθ τοο. ἰοχίύ ας πεακοπεᾶ ἴ]ο {ογοθ οἳ {πο 
οκλοτία{ίοι Ἠετθ. Αἴογ α πιοβδῦ βἰ]χίηπρ Ῥα8βδ8ρο ἀερτεοβήηςσ {πε 
1ΠΙβ159 οἳ {]παῦ Ῥοᾶγ πνϊο] ἄοᾶ οτεα{εᾷ απιά Υπο] Ἠο Ἠαβ Ῥτοπη]βθᾷ ἔο 
χα156, Βὲ Ρατ] οοπο]αᾶςθςβ η {ο νο Γοτοίιρ]θ αγραπηθηίς {λα {πο Ῥοᾶγ 
15 {ο εἨτίπο οἳ {πο Ηοῖσ ἀπορΡί, απἆ (]ιαί {πο παοβῦ Ῥτοσίοτς ρτῖος Ίγαβ 
ραϊᾷ Γον 198 τοάεπηρί]οη. Απά Ίο πετ οπᾷς σΙἩ ἴο επαρῃαθίο απᾶ 
βοπιεπΏαί αὐταρί βαπηπηῖης αρ οἳ {ο ν]ο]ο αχριπηθη{, “]οτγ ἀοά, 
1 νο56, ἵπ γοιχ ο.) 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΥΤΙ. 

8. τὴν ὀφειλήν ΝΑΒΟΡΕΡΕΑ, Ὑείας Τιαῖ., Ὑπ]σ., Τοανα]αη, απιᾶ 
ΘΥΘΥΥ Υαχβίοη οἳ Ππηροχίιποθ οχεερί {ο Ῥεβ]ῖίο, νησι, νηθ]ι τος,, Ώας 
τὴν ὀφειλομένην εὔνοιαν. 

δ. [τῇ νηστείᾳ καί] τεο. Ώ6[οχθ τῇ προσευχῃ ΨΙἰλ Ῥοαβ]ίίο, Τοχί 
ΝΑΒΟΡΗΕΕΑ, Υγείας Τιαί. Υαϊρ. ἦτε ΝΑΒΟΡΕΕΑ. Ίοο. συνέρχησθε 
6 βαρροχίοᾶ ὮΥ 8ΟΠ10 ΥθΙΡΙΟΠ5. ΕΒαΐ Ὑείαβ Τιαί. πρ. απᾶ Ῥοερ]]ίο 
εαρροτί α ἀῆοτεπί τοβᾶίπς {ο τθο., Ἠ1θΘ ΒΟΠΠΘ σοΡρΙθΒ οἳ {πε Βτεί 
οπιἑ {πο νατῦ αἱοσεί]θογ. Τ1ηο ονἰάεπςςθ, {Πεγείοτθ, οἩ ἴπθ πηο]ε, ἶ5 
εἰχοηρ]γ ἵπ ἴαγοιν οἳ ἴπο ἰεχί Ἠανίπρ 6ου αππεπᾶεᾶ οπ ἀοοίτῖπα] 
ᾳτοιηᾷβ. Ὀ6θ ποίθΒ Ῥε]ού. 1ὲ 15 τεπιαχκαὈ]θ ἐΠαί Βίέ ΟΠΥΥΒΟΡίΟΠΗ, ἴπ 
ιο Ῥτοξαπί ἰεχί οἳ Ψοβθ οοπιπιοηίαχΥ {πθ πγοτᾷς οπαἑζεᾷ ΆΡρρεας, 
ηθ]κος πο α]]αβίοη {ο ποια ἵπ Ἠ5 τεπιατ]5 προπ 16, Ῥαΐ Ἠο χοίθτς {ο 
{6πα εκΡΥΘΒΒΙΥ οἱδενΊοτε, 



δο 1 σοΡ/ΙΝΥΤΗΙΑΝς. [ΥΤΙ.--- 

19. τὸν ἄνδρα. ΝΑΒΟΡΕΕΡΑ, Υεῦ. Τιαῦ., Υπ]ρ., ῬεβΗΙίο. Ἐεο. αὐτόν. 

14. ἀδελφῳ. ΔΑΒΟΡΕΒΕΑ, Ὑείαβ Τιαῦ, ἀνδρί τθο. πι Ῥεβλῖίο 
απᾶ Ὑπὶσ. Ίπεπβθαδ ΠΟΠΘΥΘΣΕ αιδέ, Υ6ΥΡ.) απᾶ Τετύα]Ιαη εαρροσῦ {μα 
1θ0. «ΤΠΘΥ ΤΙΣ, ἨομΕτετ, Ἠανο Ὄθει αποΏΒπρ 1οοβεΙσ. πε ποχᾶ 
ἀνδρί ποα]ᾶ παίατα]]γ οοσἩχ {ο {πο παῖπᾶ οἳ α οοργἰ5δῖ, 1] 149 {5 ἀλ[ῆ- 
ου]ό {ο απᾶειρίαπᾶ πο Ιηἰτοᾶποίίοη οἳ ἀδελφῷ. 

17. µεµέρικεν ΝΒ. ἐμέρισε ΔΟΡΕΙΕΑ. 

18. κέκληται ΝΑΡΒΡΕΑ. ἎἜεο. ἐκλήθη. 

28. Ὑαμήσῃς ἂΒ, γαμήσῃ Α, λάβῃς γυναῖκα ΏΕΕΑ. ΆἘεο. γήµῃ». 

99. ἐστιν τὸ λοιπόν ΝΑΡΒΤ. Ἐθο, Ῥί80θΕ ἐστιω αῑἴ6ι τὸ λοιπόν πια 
Ῥ. ἈῬοπιθ ΜΡΡ. απᾶ απο]εηῦ Υθτβῖοης Ὠατο ἐστιν 1η Ῥοῦ] ρ]ασθΒ. Τ]θ 
Ῥυποίπαίίοη νατίθς πηΙίΗ ἀἰβετοεπί ϱΙδοτβ. ἘῬτί {πετο 15 θαχ]γ απἴΠο- 
10 {οχ {Ππαῦ αἀορίεᾶ 1π πο {εχῦ. 

81. τὸν κόσμον ΝΑΡ. ΤΕ αάᾷ τοῦτον. τῷ κόσµῳ τούτῳτεο. πζἩ Ἑ.. 

84. καὶ µεμέρισται καὶ ἡ γυνἡ καὶ ἡ παρθένος κ.τ.λ. Τ1ο {εχί Ἠετα 
18 ἵη {πο ρτοαῦεβύ ροββῖβ]ο σοΏ{ΠΡΙΟΠ, ΠΟΥ 18 10 6857 ο ρίτο ἃ οἶεαγ 1άθα 
οἳ {πο τατίοαβ {οχίβ, Ῥαποίπαβίοηπβ απᾶ ἰταπβ]αίοπς,. Ἐ]νευ οἳ αἲ 
Τ{αοπαεπᾶοτέ αᾶάβ καὶ Ῥείοτο απᾶ αίει µεμέρισται ἴο ἴμο τεο, ἴοχῦ,. Έο 
{αΥ616Υ εοοθρίς ἴπο τοο. ἰεχί 8 Τ8Υ 85 µεριμνᾷ οη ἴλπε απἰΠοτιγ οἳ 
ΤΕΕ, γείαβ Τιαῦ. ῬεεβΙζο, απἆ 6οπιθ ΜΒ. οἱ Ὑπϊσ. Αίῑεν ἡ γυνή, 
ΤιαςΏππαηἩ, Ττερε]]θς, Ἰλερίσοῦῦ απᾶ Ἡοτί αάά ἡ ἄγαμος, πα Ἑ απᾶ 
γαὶσ. ΤἨεΥγ Ίεαγε {Πθβε πγοτάς οιῦ αἴεγ ἡ παρθένο». ἂΑ. Ἠατο {παπα 
1η Ῥοῦ] Ῥ]ασθ». Τ]οετο αἴθ {Πτις {πο {ο]]ογήπρ πΙΒΙΠ θεχίς, καὶ µεμέρισται 
καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ παρθένο ἡ ἄγαμος μεριμνᾷ κ.τ.λ. (Τιδοπεπᾶοτ{). 
καὶ µεµέρισται καὶ ἡ γυνη ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνά κ.τ.λ. (Ττε- 
ρε]]ε5, απ ερίοοἰῦ απᾶ Ηοτ{), απᾶ καὶ µεμέρισται καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος 
καὶ ἡ παρθένος ἡ ἆγαμος. 90 ΤΒΟἨΗΠΙΒΠἨΠ. Τη ραποίπαϐΙοη 8]5ο ἄ6ἷΒ. 
Τ]ιϱ οἴμενγ ο1ίοτς παεπ{]οποᾶ Ῥ]αςσθ α. Ῥετίοᾷ α{ἴεγ µεμέρισται, οοπηθοῖ- 
Ίπρ 16 να ν]αῦ ροεθς Ῥείοτθ. Τιβοπεπᾶοτῖ απᾶ τΘο. Ἠβσθ πο ΒἴΟρ 
1Ἠ6γθ, απᾶ οοπποθοῦ 16 πα νπαῦ {ο11οπ5. Τπο Τιαη ΤαἴΠθτΒ, α)- 
Ῥαχθη{]γ ππῃοπί εχοερίοΏ, ὀοηηθοῦ µεμέρισται να ν]Βέ {ο11ο1ΥΒ. 
ΠΠβδομαεπᾶοτξ 8ἱ8ο Ῥ]806β α 601Οη {ἴ6Γ παρθένο. Τ1θ αποῖα]ς {του 
1ο Πρ]ί οπ πο απεβίοη οἳ Ῥηποῦαββῖο, 16 866π15 Ῥοε5δῦ οη {πα 
ψ/ηο]οθ ο αοοορῦ ἴμπαο του, Ῥαποίαπαίίοτ ΄ᾳπππῃ Ῥτο 18βΙΠΙΟΠΙΟΤΊΙΑ 
σταν{{αΐθ, ἴππα Ῥχο 66ηξα αΐᾳπθ βεη{οη{ΙαΥΙΠ1 1οοῖ οομαεγεπ/{]α” (Τ15εἩ- 
επᾷογΕ). Β66 1ΠΟΤΘ Ῥε]ου). 

ἀρέσῃ ΝΑΒΡΕΕΑ. 

8δ. σύμφορον ΝΑΡΡΕΟ. 

εὐπάρεδρον ΝΑΒΡΕΕα. 

31. ἰδίᾳ δΔΒ. ἈἛθο. αὐτοῦ 8Εἴ6Υ καρδίᾳ πι ΏΕΙΕ, Ὑεῖ. Ἠαῦ. απᾶ 
γα]ς. 

τηρεῖν δΑΡΒ. τοῦ Ώε[οχθ τηρεῖν τεο. ΏΕΙΕ. 

ποιήσει ΝΑΒ. ποιεῖτεο,. ΡΒΕ, Υεῖ. Τιαῦ., Ὑπ]6., ΕεβμΙ{ο. 



ντ. 9] ΝΟΤΈΕΝ. ϐι 
89. [νόμῳ] τοο, πλ ἘΕ, Ῥοββῖίο απᾶ απ(Ποτιἷσεᾷ Υα]ς,, αξίον 

δέδεται. Οπιί ΝΑΒΏ, απᾷ 8ΟΠ10 οορίθΒ οἳ είς Τιαῦ. απ Ὑπαὶμ. Τί 
15 πο ἀοπὈί α τιαχρίπα] ϱ]οβ,. Τοατι]]ῖαπ απ Οτίσεν οπα1ό 1{, 

1--9. ΑΤΤΙΟΡ 6ΟΝΟΕΗΝΙΝά ΜΑΠΒΙΛΑΕ ΑΝΡ ΟΕΙΤΡΑΟΤ. 

Τ]ο πεν]γ-οοπγετίθοᾶ ΟοτΙιπ(μῖαπς Ἠαᾶ εγιἀεπ{έ]γ {οππᾶά {Πεπιβεῖτες 
1η α ἀμΠοα] οοποθτηῖηςσ πιαχτίαρθ. Τ1ο ὄεπψβ ἵη ρεηοτα], π]αῖ- 
ονοχ αδοθίος Ἰκο ἴἨο Ἐϊββοπθβ απᾶ Τμεταροπίθ ΑΠΙΟΠσ {Ἠθπι ΤΠΙΑΥ 
Ἠαγο ἆοπα, βεῦ α Ἠϊση να]πο προηπ 165; πηΏ]]ο ἴπο Ῥο5έ οἳ {πο ἨἩθαί]θ 
ῬΗΙΙΟΒΟΡΗΘΙΒ ποσο Ιπο]πεᾶ {ο ἀερτεσοῖαίο 16, απᾶ ορτίαϊπ βαγίηρ 
οἳ ους Τιοτᾷ (560 Μαΐΐ, χὶχ. ὅ---19) βοοπιεᾶ {ο βαρροτί πείς γνίαυ, 
Τπο Οοτιπίμῖαης Ἠαᾶ ονἰάοπ{]γ πτίοη {ο οοπβα]{ 96 Ῥαπ] οη {ο 
Ῥοϊηί, ΤΠ Αροβί]ο'5 αἀνίοθ τηαΥ Ὦο {παβ ϱαπηπηατιζθᾶ: ἴλαί (ποαρ]ι 
{ο πηπηαγτιθᾶᾷ Ἴθγθ, {τοπα ἐμαῖν [γορθᾶοπι ἔτοπα α]] οπίαησ]ῖηςρ {1968, 
πιοβῦ αὖ Ιροατίγ {ο βοτνο ἀοά ἴπ αΠΥ παγ λλαῦ Ἠο ταῖσῃέ Ῥραΐέ Ώθ[ογθ 
{λοτα, απᾶ (Ποαση 1π πο Ῥγθβεπί β68βοπ οἳ θεπιρέαξίοπ απά Ῥογβθοι- 
Ποη. (συ. 26, 28) το αππηαγτῖοἆ νγοα]ά Ὃο βρατεᾶ ππποἩ ἰτίαὶ απᾶ 
θπραϊςη πο νγοι]ά {α]] ἨαανΙ]γ προπ πιαττ]θἆ ῬοΓβδοΏβ, γεί ἴπαί 1{ 
ν/85 πιο ἀπίγ οἱ Ἴποβο πο, ἵπ απ απηαχτ]θς βἴαΐθ, ποτ Ίπ ἄαπσεχ οἳ 
οΏεπάϊπςρ αραϊπςδῦ {αῦ βοἰθπαη Ίαν οἳ ΟἨτβθίαηπ ρατΙζγ σΥΠΙοὮ Ἠο Ἠαά 
Παβῦ ]αϊὰ ἄονΏ, {ο «ΤΠΒΣΙΥ, απιᾶ Βο Ίκοερ {Ποπιβο]γος αππάςβ]οεᾷ τΠβΠαιΏΘΥς 
οἳ Ομτὶβίς Ῥοᾶγ. Τμο ρτονί ἵπ ἴπθβο Ἰακατίοαβ ἆαγβ οἳ ΠαλὈῖές 
αἲ γατίαηςθ ση ἴπθ Αἰηρ]ο απᾶ αποβίοπίαθίοας {ο οἳ {πο ἴγαπε 
ΟἨτ]βαπ, Ῥ]ασθς ρτοαῦ ἀΠοα]έθς ἴπ 61ο γαγ οἳ {Ἴιοβα πο ποι]ᾶ 
Γο]]ουν Βύ Ῥαπ])9 αἀνίσθ, απ 18, ΓΠογεῖοτθ, ἴο ο8Ί159 οἳ απ απηοπηΐ οἳ 
Πητηοταλγ απᾶ ΤΙΙΒΘΥΥ ν/ΠΙοἩ 15 πετ Ῥθίίεγ {ο Ῥτενοπύ ἔλαπ {ο δε 
οοπιρο]]εᾷ {ο στο, 

1. δέ. ΤΗϊ8 ομγτῖθβ ΟΠ {πο {λοιρ]ιΐῦ ἤγοτηα {πο Ἰα5ί οΏαρίετ, δέ Ῥατ]ὶ 
Ἠα5 ποί Ια[ῦ {πο ϱαυ]οοεῦ οἳ ρ]οτιζγίης ἀοά νη(λ {πο Ῥοᾶγ. ὨἨο Ἰαβ 
ου] επίετεᾶ προηπ α ΓΥ6β] Όχαπο] οἳ ἵν,. Ἠανίης ἀϊρπιῖβθεοα {πο 4 πθς- 
{ἴοη οἳ {πο απ]απγ[α] Ῥτοίαπαίοπ οἳ {ο Ῥοᾶςγ αξ α μῖπςρ ΠπΠροβείδ]α 
{οτ ΟἨτίβίαἨΠ5, Ἡθ Ῥτοσθθᾶβ {ο ἀἱβοιδβ πηθίπθχ {ιού ο. 8οπγο ἀοά 
Ῥοΐΐου ἴπ πο πιαττῖθᾶ ος πηππαχτ]ιεᾶ βἰαΐο. 

καλόν. Βίτοηροι ἴπαπ οἳχ «16 15 ροοᾷ {οτ α πιαη,) Ιολ ΠΙΘΥΘΙΥ 
ΤΊΘΑἨΒ “15 18 {ο 5 αἀναπίασο. Βὺ Ῥαπὶ νοπ]ᾶ 6αγ ἐλαῖ οεΙΙραογ 15 απ 
ἑποποπταβ]ο) οβἰαΐθ, απἆ {]αί {πο ταρτοας] οαβύ Ὦγ οπίΙ]6ς, απά 6ΥεΠ 
Ἴσπς6, οἩἳ πηπηαττ]θᾷ Ῥ6ΓΒΟΠΞ ας Ῥοϊης Ὀαᾶ οἴάσεης ας απήαςί, Β011 
(σεν. 2), οη {πο ρτοιπᾶᾷ οἳ ΟἨτίβαπ Ῥταάςηςσθ, ἴδ πθγθ Ῥοε5ῦ, 5 8 τἼ]6, 
{ο οπίεχ 1πίο {πο ππαντῖοἁ βἰαΐο, 

2. διὰ δὲ τὰς πορνείας. ΤΗἴεγα]]σ, οπ αοοοππῦ οἳ ἴπθ {ΟΓΠΙΟΔ1ΟΠΒ, 
1.6, ἴπο ἸαὈϊθαα] Ῥτασίϊοθ οἳ {18 νίσο ἵπ Οοτῖπίμ. ερ ποίθ οἩ 6]. γη]. 
135. Ίο ατο ποῦ {ο ΒΙΡΡΟΒΘ (569 ἸΙογετ) (λαί νο Ἠατο {λα π]ο]θ οἱ 
Όλο Δροβί]ο”Β νίου οἳ πιαχτίαρο, Ὀτέ εΙπηρΙγ (λαέ νηῖο οοπηθοίβ 1{8ε]Ε 
ψΗ {πο ᾳπθβίοη ἐλαῦ Ἰαβ Ώ6οη α5κοᾶ Ἠἶτα. Το απάοτείαπᾶ ἴλο ἆοο- 
Ίππο οἳ πατίασθ, 88 σεηθγα]]γ ἀε]ϊγετθά 1π ο Οτὶκίαπ Βοτίρίατες, 
νο πιπβῦ 6ΟΠΠΡΩΥΘ ᾖοπ 1, 1-11: Βρῃ.τ. 25-- 5: 1 Τϊπα. ν. 14: Ηεὺ. 
χΙἩ, 4: 1 Ῥεῦ. 1. 1-7. 'Τ]θςο 4τθ ποβίίοης οἳ οαδιδίτψ, ΝΗΙο]: 

1. 008. Τ 
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ἀθραπᾶ προπ ιο ρατΏοπ]ατ σα56, ἴχοπα νγΏ]ο]ι πγοτᾷ {πε ἴετπι οαβαΙβίνγ 
18 ἀοτῖγεά.᾽ ἨολρετίβοἨ. 

ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω. Οα]νίη τετπατ] ἐ]ιαῦ ο Ἠατε 
Ἠετε α Ῥτοβίβίδίοη οἱ ΡοΙΥρατηΥ. 

8. τὴν ὀφειλήν. Ὑπαῦ 15 ἀπε, {πε ἀθρῦ. 

4. οὐκ ἐξοσιάζε. Α.Υ. λα] ποί Ῥοιυεγ. Ἀείίεχ, ΠαῦἩ πο τὶρηῦ. 
ἐξουσία ΒΟΠΙΕΙΙΠΙΘ5 βίαπᾶς Του Φοιυετ, 88 1Π Ἠθγν. ΙΧ. ὃ. ΒῬτπῦ ἴλθ πιοτθ 
πβπα] 5εΠ56 οἱ {πο νγοτᾶ 15 αιιιογτ(/. 

τοῦ ἰδίου σώματος. ΟΥεΙ ει ΟΠΠ Ὦοᾶγ. ΆΈῬουαα5ε ἵπ ενειγμῖπς 
οοηποθοίεᾶ νζὮ ἴμο ἀπίῖθς οἱ ππαττῖθᾶ {ο θαο] ϱποπ]ά οοπβα]ό ἴπε 
οοιη{οτί, πε]]-Ὀαίπα, απά Παρρίπθββ οἳ ἴῑπε οἴμοτ Ώθΐοτε {Πεῖγ ο, απᾶ 
αἸοτα]ά Ῥο αβερεσϊα]Ιγ σατε[ι] {παῦ (παγ ἆο ποί, Ὦγ ΑΠΥ ΒΕΙΠΒΗΠΕΡΒ 9ἩἨ. 
ο ρατῦ οἱ εἰζαχ, ΄οι18θ ἐ]λεῖσ Ὀτοίμεχ {ο οβεπς | 

δ. εἰ µήτι ἄν. Όπιθις ρετηαβρδ; ο Ῥογπηϊκείοη Πεβιία πα] βῖνεν. 
Οπ ἄν νηι]οαπῦ α πετῦ 5εο Ὦν Μοι]ίοπ)ς ποῖο οη Ἰλππετ, ἄν, ἄαγαπι. 
Ρ. 980. Τη Ιαΐον ἄγοε] (5εο ἄτεεη, Ῥ. 250), ἂν 15 βοππεβίπθΒ οοπιρἰπεᾶ 
πΙ{]ι καὶ απᾶ ὡς 5ο 5 ἴο Ῥγοᾶπο α βἰγοηρίλεπεᾶ ἔετπα, νήποπί Ῥεῖηρ 
πιαζοτία] {ο ἴπο εγηίαχ. ΒαίππαπΏ ΒΥΡ ὑμαῦ 1 πο ΒΙΡΡΙΥ γένοιτο πε 
ἀερατί ἔχοπι δὲ Ῥαπ]ς αι ἰοφιοχιάί, απιᾶ ἐ]ιαῦ ντο πηαδίύ οἰί]λετ β4ΡΡΙΥ 
1ο Ιπάϊσα{ννθ οΥ «οπ]αησίναο. ΟΥ, Ὃτ Μοπα]ίοη αᾶάΕ, πο 1ηαΥ ΒΠΡΡΙΣ 
ἀποστερῆτε ΟΥ γένηται. 19 ελοι]ά Ῥο αἀᾶεᾶ {]ιαῦ Ὦ οπα1{β ἄν αΙορείμεγ. 

ἐκ συμφώνον, ὮΥ παπα] οοηπ5εηΏ. 

σχολάσητε. ΤΗθ τθο, σχολάζητε ποπ]ᾶ Ιπᾷ]οαίθ Αα ηιοτθ ΠαΡίίπα] 
Ῥγασείίορ απ {Πο αοτὶδί, απᾶ ΤηαΥ ῬοββίβΙσ, 1κα ἴμο ταρί οἳ {με τεο. 
ἰοχίύ Ἠθγθ, Ώανθ Ἠαᾶ απ αβοείῖο οτΙδίη. 

ἦτε ἵ5 Ίπποτο Παδίέια] (Ἴπαη {Ἠθ τθο. συνέρχησθε. ΤΠθ ΑΡοί]ε’5 Ί8Ἡ- 
σηασε Ἠ8β Ῥθεη εἰτεοησί]επαᾶ {μτοιρποιῦ 1Ππ αη αβοείῖο ἀϊτεσβίοη. 

ὁ Σατανᾶς. Οἱ. 1 Ῥεῦ. ν. 8. 

διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. Ο1 αοοοιηῖῦ οἳ οι ΙΠοοΠὕΊΠΕΠΟΥ, ποῦ Το, 
88 Α.Υ. 

6. κατὰ συνγνώµην. Α.Υ. ὖψ Ρεγπιϊεδίοπ. Οἴπει οοπιππεηί{α{οΥβ 
ἐαηβ]αίθ, ὂὴ τυαη οἱ ὑπάιῖφεποε. ἘῬτπι συνγνώµη ῬτοβατΙψ ΤΠΕΒΏΡ 
ΦατάΟΠ, ΟΥ 6ωσιμδε. Ῥο Οα]νίπ απᾶ Ἐββταβ ἸἨετθ. Ῥεε Ἐ]αΐο Βλαεᾶ. 
88 6 νὴ τοὺς θεούς, ὢ Φαίδων, συγγνώµην Ύε ἔχω ὑμῖν. Απά Ἠετοᾶ. 1. 
99 συγγνώμη μέν, ὦ πάτερ, τοι. Β68 8ἱ69ο Απϊβίοί]θ Εέλ. Νίο. ττ. 1, τν. ὅ, 
ν.8. Τη ντ. 11 ο ἀθεβπει συγγνώµη 85 γνώµη κριτικὴ τοῦ ἐπιεικοῦς 
ὀρθή. ΤΠεταίοχθ γε παΥ ῬάχαρΏχᾶςδε {μθ Ῥαβρασο {Πβ: “1 βαὖ {Πίβ 
ο. 18 απᾶ ΤθβΒοΠΕΡΙΘ ΟΟΠΕΘΒΡΙΟΠ {ο 7ο οἰτοαπιβίβησθβ. Ῥπαί 16 18 
ποῦ {ο Ὦο6 τερατᾶεᾶ 858 α Ῥοβ]{γθ 6ΟΠΙΠΙΑΠ4 .᾽ 

π. θέλω δέ. Τ]6 τες. ἴοχῦ Ἠαβ γάρ, ὪΝΠΙο πια]θς {ο Ῥ8βδ8βθ {4Υ 
6Ί68Υ6Υ, απᾶ παβ Ῥτοραδβ]γ βϱαυβααίθᾶ Το {Παῦ τεΒββο!. Ίο πιπεύ 
χοηᾶοτ «Ῥαῦ 1 τοῖς]. 

ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα. ΟΙ. Μαϊ. χὶχ. 11, απᾶ Εριείείπς, 
Ἐπο]ιγ. ο. 8 μὴ µέντοι ἐπαχθὴς Ὑίνου τοῖς χρωµένοις, μηδὲ ἐλεγκτικός, 
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μηδὲ πολλαχοῦ τό, ὅτι αὐτῷ οὐ χρῆ, παράφερε. ἘΟΙΥ χάρισμα 590 Ἱ. Τ, 
κ], 4, 

8. χήραι. ΟΕ. 1 Τί. ν. 11, 14, 

10---16. ἈΠστύλτ, ΟΡΒΙΤΟΛΤΙΟΝ5 ΟΕ ΝΙΑΒΠΤΕΡ ἘΕΠΡΟΝΒ, 

10. οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριο. ΤΠ Αροβίιε ἶ5 αποθπᾳ ος Τιογᾷ”5 
πονάς ἵπ Ματ]ς κ. 11, 19. Χο ἀἰβποίξίοη 15 Ιπίεπᾶθᾶ Ῥείπεεν Ὑηαί 
Ἠςδ, α5 α Ῥεϊναίο ἱπαἰνίά πα], οπ]οϊπεᾶ, απᾶ πἩνῦ ἄοά οοπιπιαπάεᾶ. 
«Ἠοθ Ἠονοχ Ὢχοίθ οἳ Πἱπαςδα]Ε, Ὀδίπρ 8 Υθβ5ο] οἳ {πο Ἠο]γ ἀλορδί, Πο 
6νευ βρο]ο ὮΥ Είπα {ο ἔἶιο ΟµχοἩ.. Ώεαν Α]οτᾶ. 

Χωρισθῆναι. Τή{οτα]]γ, Ῥο 5ερατατεᾶ, Ὀπί ποῦ Ἱπιρ]γίηρ {μαΐ {πο 
αεραγαίΊοπ {οο] Ῥ]ασοθ ποπ Ἰοχ οοπβοηύ. ΤΗο Αροβία ποι]ᾷ 
866ΤΏ Ἠθγθ {ο Ὦο βροακίπσ οἳ υοἰιπίατή εερατα(ίοπε, ποῦ οἳ 51ο] ν1ο]ᾶ- 
Εοπβ οἳ {νο Μαπάσπησπία] Ῥηϊποῖρ]ο οἳ πηαχτίᾶσο (566 οἩ. γἰ, 16---18) 
88 πο σ]αποεά αἲ ἵπ Μα χὶἰκ. 9. Βο ΟΠΥγβοβίοπι ΟΠ νε. 12: 
«Ἠοχο ἴμογο ἶ5 Ἠορθ {λαί {ο Ιοβὲ πΠΘΙΠΙΡεχ 1ΠΝΥ ο βανοᾷ {μτοαρ]α 
ἴ]ιθ πηαχγίασο, Ὀτιξ 1Π ἐ]ιο οίΠ6γ οα5θ {ο πιαγγίαφο 9 αἰγεαῖῖι ἀἱβεοῖυεᾶ.” 
Φιιο]ι νο]απίατγ βοΡαΥΑΠΙΟΠ5 Ν6ΥΘ οοπίχαΣΥ {ο ἴπθ οοπηπιαπᾶ οἳ ΟἨτ6ἱ, 
απᾶ οοι]ά οπ]γ ωθ αἱ]ογγοᾷ (5ε6 Υοτ. 16) ππᾶςχ Υετγ εχοερίῖοπα] οἳχ- 
οππηβί8ΏςΕΒ. 

11. ἐὰν δὲ καί. Ἀοαχ]σ οαιϊνα]επί {ο οἳς «Εαί 18, α[ἴεν 1, οὗ 
εραέ 11 6]θ ὖε 5οραταἴαά ̓  (Πα ιο επιρ]αδίς οη / ρ6)). 

χωρισθῃῇ. 1ΤΗ{ΕΤΔΙΙΨ, Ὦθ βεραταίθᾶ, α5 αὔογνα. μετα Ἠετο ᾳτεαί 
}αο]] 11ος {ου ἄϊνοτοο, Ὀοί] ππᾶθχ πο 1 οἳ ἄτοοσο απᾶ {]αί οἳ Ἠοππε, 
1 Βὲ Ραπ]ς ἄαγ, Όπέ ἔθ {αοϊ]]1θ5 πογο ρτοαίετ {οΥ {λε Παξραπά {ματ 
{0Υ {θ νη[ο. Αί Αίοπ5 έλα Πτδραπᾶ οοπ]ά ἀϊρπαϊίςς Ἠΐ5 νν]ζε αἲ νη]]. 
Αί Βρατία {αΐ]πτο οἳ {ββιθ Ίνα5 τεραγᾶεᾶ 45 α 5α/Ποιεηί χεββοΏ. ΤΗ 
ἴλο Ἠρ]οτς, πο αἲθ {ο]ᾶ Ὁγ Ἡενοδοίας (ν. 89), 5εηί Του Απασαπᾶτίᾶθς 
απᾶ πχσθᾶᾷ Ἠϊπι, Ἱοβύ ἔ]ιο τασο οἳ Ἐπχγδίμεπος λοπ]ᾶ Όο εχἰϊποί, ἴο 
ριαέ απαΥ Ἠϊ5 Ἱήθ. Βοπιομίηα Αἰπηί]αχ 15 το]αίεᾶ Ὦν ἴπθ Β8ΠΙΘ 
Ἠβίοσίαα (στ, 61---ϐ) οἳ Απίδίοηῦ. Βο ἴπ Ῥοπιαπ 181, πο Ἠαδραπᾶ 
Ἰαᾶ οχἰρίπα]]σ πο {1 ἀἱδροδα] οἳ ἔπο πΙζθ Ῥ6ίβοἩ απά Ηρετίγ, 
Ῥαΐ ἐΠῖς Ἠατεμ τορα]αίίοη 88 τεςοηἰοᾶ Ὦν ἴπα Ἠήνος, απᾶ ἵπ ἴθ 
ἆαγβ οἳ ἴπο οπηρίνθ ἔο νη[ο 81ο οῬίαϊηοᾶ {ο Ῥονας οἳ ἀἴνοτορ, 
Οἴσθτο απᾶ Όαθδας Ῥούῦ]ι ἀϊνοτοθά {λεῖχ νε. σανεπαΙ (8δαί. νΙ. 
999, 950) 5ρεα]ς οἳ ἴῑια ΙαίαΙ {αοϊἩγ οἳ ἄἴνοχοθ, Ῥοβδεββθᾶ Ὦγ {μα 
πήνερ 1Π Ἠϊ5 ἄαγ: ἴπο ἴπθη πεοερίεά ἴπεοτ Ῥεῖπρ ἐλαί πηαίευεν 
Ῥπΐ απ οπά {ο οοπ/αρα] α[οοίίοη γγας βα/ΠοΙοηό {ο ἀἱδδο]νθ πηβχτῖαρο. 
36ο Από. Γἱνογέΐιπι ἵπ Βαλ Πἱείοπατή οἱ Απιιφιιίες, Απᾶ Μετί- 
να] Ἠἰδίογι οἱ Ἰοπιε, Υοἱ. 1ν. Τ]ο Φονίς]ι 1.1 οἳ ἀἴνοχος γ5 8150 
Υ6ΣΥ ]αχ. 8606 Μαίΐ. ν. 91, 92: Ῥουί. κχῖν. 1. 

µενέτω ἄγαμος. Τι Ἠοχ πο, ἐ]ιαί ἶ5, οοπἰτβοῦ αποίμεχ πῃαχχῖαρε, 
πυΏ]οἨ Α11θ πγαβ {γεο ὮΥ {16 Ίαπ {ο ἆο. 

ἀφιέναι. Τ]9 1Π8, 86: παραγγέλλω. 

19. οὐχ ὁ κύριος. ΤΗΒί 15, ίπεγο Ἰα5 Ῥεεη πο Ῥγεθερύ βῖνει Ὦγ 
ΟἨν]εέ Ἠπηβο]Ε ἵπ {ο Ῥατίοπ]ας 6.5 πο τοῖεττεὰ ἴο, ἴΠεγε[οτθ 
Βέ Ῥατ] Γα]] Ῥαο]ς οἩ {11θ ρεποτα] Ιπερίχαίίον ρίνεη Ὦγ Οµπὶεί {ο ΗΕ 

Ε2 
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ΑΡροβί]θ8, Οοπιραγθ Υ6Υ. 40 (π]οτο Εθο ποίθ), απᾶ ὅομπ στι. 19. 
ἑΟητίεί Ίαγ5 ἆοντ ἴ]ο ρεπετα] τα]ς, ἴπο ΑΡοΣξίΙ6Ρ αΡΡΙγ 16 {ο ρατζϊοπ]αν 
επιθγροποἴθβ.᾽ ΒίαΠΙ6Υ. 

ἀφιέτω. ἨΝοῦ πα ἰεοππῖσα] Ἱερα] πονᾶ Τον ἄἴποτορ (ραύ απαΥ,᾽ 
Δ.Υ.). 10 τε]αίες {ο {πα οῇεσί οἳ ἀϊνοτος, ποῦ ἴμο Ἱερα] Ρτοσθβ. Ἡ.Υ. 
τ1ρΏ/{1Υ, 186819, α5 Α.Υ. ἵπ τον. 18. 

14. ἡγίασται. Ἠαίῃ Ῥεεῃ 5αποἰ]πεᾶ, 1.9. Ὦγ ἴπο ππῖοη ο {Πο πῃ- 
Ῥομοτεντ υηΙζ {Πο Ῥοα]ιετετ. ΤΠο βαστεᾶᾷ οματασίετ ἱπιρατίθᾶ Ὁγ ΟἨτῖς- 
ΜαπΙὔγ Ἠα5, 5ἴπορ 16 Ἱπιρατίς ππῖοη πηίἩ ΟἨτίξί 1ο Τιοτά οἳ αἲΙ, α Ῥοψεί 
{ο οΥΕΙΟΟΊΙΠΘ ἴπα ππτορεηογα{θ οοπᾶΙοη οἳ {πο ποη-ΟΠτίβί]απ Ῥατ{ΠαΥ 
Ίη ππε]οσ]ς. ἸΜεγετβ ποίθ 15 του αἰτ]κίησ Ἡθγθ. ὮἩοθ βαγ5 {λαῦ ἴμα 
ΟΠτϊβίαη αποῦΙζν αβθού5 ετεη ἴμθ ποπ-ΡεΠενίπς ρατίπετ 1η α τιατίασε 
αΏᾶ 80 Ῥ85568 οΥ6Υ {ο Ἠϊπῃ {ῃΠαυ Ἡθ ἆοθβ ποῦ ταιηΒΙΏ 8 ΡΓοῖαπθ ῬεΓΒΟΠ, 
Ῥαΐ {πτοιρῃ ο ἀππιαίθ ππ]οη οἳ ψεᾷᾶαεᾶ {ο Ῥεσοππες ρατία]εν (αξ 
18 Ὦσ α. εαεγεᾷ οοπίαρΙιοπ) οἳ ἴπο Ἠϊσμεν ἀῑγιπο]γ οοπβεογαίθά οπατασίαις 
οἱ Πῖ5 οοηβοτύ. Απᾶ {Π15 ἵς Ῥοσααδθ πΙΒΙΤΙΠΠΟΠΣ 18 ΄α Πο] ερίαίο Ιπβίῖ- 
ἰπίθᾶ οἳ ἄοαᾶ. Ἐοτ πο πιποα βἰπ]οίθγ τίοιπ ππᾷει ἴπο Τιαν, Ώεα 
Βίαπ16Υ τοίετς {ο Έστα, οἩ. 1χ., απᾶ Νοαμαπλία) Ισ. 9, κ], 99--28. Ῥταή 
116566 ΤΠΕΥΤΙΡ6Β Ί6Υθ οοπἰταοίεα ἵπ ἄεῄαπορ οἱ πο Ῥτοβϊβιδίοη 1π 
Ἐϊχοᾶ. ασχῖν. 16; Ῥεαή. ή. ὃ, 4, α. Ῥτοβιβίδίοπ τοπᾷθγθᾶ ΠΘΟΘΕΞΗΣΥ Ὦτ 
ἴμο αατγοιπᾶ1πρ Ι4ο]αίτγ απᾶ 159 αὐίοπᾶαπύ ΠοεπβΙοαβΏθΒΒ. ΤΠ6Υ βἰαπᾶ 
Ἄπροη α ἀῑΠετεπί Γοοῦῖηρ ο πιαττίασες οοηίτασζεᾶ Ὀε[ογο αἄἀπαϊβείοηπ Τζο 
οοπεπαπῦ ΨΙἩ ο. Οὔβετνο {μαί επ 1πΠ {ιο τὶσ]ί ραΐ1, Πο]ίπεξς 
16 α βἰτοπσετ {9106 ἴπαπ εν]. Ἐπί (5εε τί. 16) ν]ει οπος πε οτετ5ίερ 
1698 Ῥοιπάς, ον] 15 τποτθ Ῥοποτία] (μαπ σοοᾶ. 

ἐν τῇ Ὑυναικί. “ΒΥ νὶιτίαο οἱ Ἠϊ6 ππῖοη νη(Ἡ ἴ]ιο (Ῥε]ενίπς) ν{ο.᾽ 
ΟΕ. Βορῃ. 4). 519 ἐν σοὶ πᾶσ᾽ ἔγωγε σώζομαι 1.9. ὮΥ υΙτίαθ οἳ ΠΙΥ απῖοὮ 
ψη{Ἡ περ ατα Τ Κερί α]ἰοσεί]εν ἴνερ {γοπη Πα, 

ἐπεὶ ἄρα...ἐστιν. ΒϊποῬ ἴπ ἴηθ ορροβῖΐθ ο85θ Το οΠ]άτεη αΤθ 
Ἡπο]θαπ, ο ΙπάΙσοα νο τπατ]πρ 1ΠΟΥΘ Εἴτοησ]γ ἴπο παίπτα] τοςα]{ οἳ α 
ΒΙΡΡΟΒΙΡΙΟΏ οοηΏίΤΥΥ {ο ἴΠαί οἳ ἴπο Αροβί]ο ἴπαπ ἴπο βαρ]αποίβνα 
τθηᾷετίηρ οἱ {πο Α. απᾶ Ἡ. Υ. 

νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. ΤΠϊ5 ρυϊποῖρ]ε αΡρ]65 αἶξο {ο ἴπο οἩΙ]άταοι οξ 
ΒΙΟἨ α πιαττί8σθο. ΤΠο βαποβζγ, 1.6. ἴπα οοπβοσταθίοἩ, οἱ ἴμο ρατοαπῦ 
Ῥοββθββίησ {πο 1ΐο οἳ ΟΠτίεῦ, απᾶ ΠἨπνίησ ἵπ Ἠοιψ ποᾶ]οσ]ς σπα απ 
απρεΠονίηπρ ἨΠαδραπᾶ οἱ Ὑηίε, ἀθβοθπᾶξ {ο ἴἶο ο]ᾶ, πηῖο ἔτοπα 158 
ῬΙτίἩ πιαγ ϱθ τεσατάεᾶ α5 “ΊιοΙγ Μο {πο Τιοτᾶ. «ΠΙΟ πο πΙαΥ ποῦ 5ο 
ππᾷσετείαπᾶ ας 1 {πο οΠΙ]άτει οἳ Ῥαράσαοᾶ ρατοπίς Ἱογαο πηλού ϱἶπ, ΟΥ 
61806 ἴτοπι Ῥαρίϊσεᾶ ρατεπίς ἀθτιγεᾷ Ὦγ ῬτοραραίίοἨ, οἨ ἄοᾶ Ὦγ 
οογεπαπ{ απᾶ Ῥτοππϊβε 6ἱ6ᾷ {ο Ε4Υθ .ΠΥ 1ηΠ τηθγθ τοσατά οἳ ἐλαῖτ ρατεπ{ς᾽ 
Ῥεμθε: τεῖ {ο αἲἱ Ῥτοίεββοτς οἳ {πο παπηθ οἳ Ομτ]ςῦ {15 Ῥτθ-επαΙΙπεησθ 
8Ώοτσοθ Ιπβάε]ς 15 {οεΙγ σἴτει, ἴπαί ἴπο {γπὶς οἳ ἐλεῖν Ῥοᾶίθς Ῥτϊησεία 
1Π{ο πο ποτά ση] 16 α Ῥτοξεπί Ιπίετερί απ τὶσ]ιόδ ο 6Ποβο πιθαἩ5 
νγπθτοπη]ῃ {ιο οτᾷίπαπςοο οἱἳ ΟΠτὶεῦ 1 λαῦ ἨΙδ ΟΠατοἩ επα]Ι 
ΕηποΙβαᾶ. ἩἨοοκεν, Βεεϊεκίακείσαϊ Ῥοϊίίη, Ῥοοῖς ν. Ικ. 6. ΤἨ15 Πο]ᾶς 
ροοᾶ, Ἡοπαγεχ, οπΙγ οἱ ϱασἩ τηκττίασος 5 πετα οοπἰτασοζεᾷ Ὀθίογο ο0ΙΙ- 
τετβΙοΏ. ΟἨτϊβαπβ πετο {οτριάᾶεη 1π Υ6γ. 99 απᾶ ἵπ 9 Οοτ. τι. 14, 
{ο οοπἰταοῦ πιαττίαρθβ ση] ἴπο Ἰδαίπεῃ. 
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16. οὐ δεδούλωται. ΤΠ{ογα]]γ, 15 ποῦ θπε]ατοᾶ. Τ]ο Ὦοπιαη 
᾿Οαἴλο]ο ἀῑνίπας, ο.ς. ὰ Παρϊάθς απἆ Απιζγοβϊβρίεν, α5 Ἰγε]] 85 ἴ]ο Ο8πΠοἩ 
1815, Ἠε]ά ἐ]ιαί 1π {ο «85ο οἱ {ηθ Ἠεαίπεη ρατίπεν ἀῑνοτοῖης ἴ]ιθ οἴ]ου 
ν΄ ηθη Ίθ ο 5Ἡθ οπιργασθᾶ ΟἨτιβΙαπΙΘγ, ἔπαο ΟἨτ]βίαπ να πββεᾶ 1π 
σοηἰτασίίηρ ο ΓΥ6ΡΒΗ πιβχτίαςθ. Ἀθ6 ὙΓοτᾶςποτίη, ἴπ ἶοο. Α1Ι5δο ΟΗΣΥ- 
βοδίοπα οἴῖθᾶ αὔοτο, Υεχ. 10. Τε Ίαν εοαπζεπαποεᾶ {ἐπὶ νίαῖγ, {ου 
αξίεν ἄνοχσε ἴ1θ ῬτενίοἩβ ππαγτῖ8ρο Ἰαά οἱ οοπχβθ πο ΥαΙΦ10γ. 

ἐν εἰρήνῃ. 1π ρθ8οθ, α5 Ἡ. Υ., απᾶ Α. Ῥ. ἵη τηαχρίη. 

16. τί γὰρ οἶδας. Ότι] έ]ιο 1441 ορπίαχγ {πο πιεαπῖηρ οἳ {Π]8 ρ8β- 
5Άρο πας 5αρροδεά {ο Ῥο ὑ]αί {1ο Ὀοε[σνῖης Ῥατίηθγ γγα5 {ο τοπηκΙΏ ση] 
{πε απΏε]Ι6Υοχ, 1 Ἠορο οἳ Ὀτίπσίης αΏοπύ 18 οοηγεγβίοη. 66 1 Ρεῦ,. 
11.1. Ῥαΐ Ίσα {πθη Ῥοϊηθεά οαῦ {]λαῦ μα ορροβίέθ νΙ6ύΥ Υ/88 ΠΠΟΥΘ 
αστθεαβ]θ {ο {μα οοπίαοσἰ. Τ]ο Ῥτεοθεάϊηςσ Υ6Ιβ6 ΤΘΟΕΟΠΙΠΙΘΠΑ5 ἀερατίατα, 
απᾶ ἴμο {ο]]ογψ]ης νουρε, Ὀοριηπῖης η α (πα Εγίηπρ ραχίο]ο δέ) οἵ 
ΧΏΟΥΘ Π{6γΒ]1Υ επεερί, οπιζψ, ΞΕΘΙΗΒ {ο ΠΠΡΙΥ ἰΠαΐῦ {ο αἀνίος 1Π νο. 16, 
16 π8β {ο Ὀο ]οο]κθά προπ αξ το[ογτίηρ {ο α Ῥατίσοα]ᾶχ ο8δε απᾶ γ/85 ηοί 
{ο Ὦοθ ἰοτίαχεά Ιπίο α σεποτα] τα]θ. Έοχ {μα ΙπβίδΗπρ ΟΠ πιβχτίαρθ 
χ]σηίς ππεπ {πο απρε]ενίηπᾳ Ῥατίψ ἴο ιο οοπίταςοῦ πγ85 ἀθεβίτοις5 οἳ 
ἀἱβεο]νίης 16 νγαξ η αἰίοπιρί αὖ οοπιρα]βίοη ψλ]οὮ πας ππάρβίταῦ]θ 1Π 
19βε]{, απά παὶσ]λ{ πο, αἴοι αἲ], Ὃο Εο]ογφεᾶ Ὦγ {πα εα]ναίίοπ οἳ {πε 
ππΏε]θονεγ. Ώεαη Βί8ΠΙΕΘΥ τεπιαχκβ οἩ ἴ]πο Ιπῃπεηςθ οἳ {ο εΒΤΙΙεΥ 
Ἰπθεγρτεία{Ιοη απροπ ΗΙ5ίοτγ 1Π 5Ι6Ἡ ππβττίαρος α5 {Παΐ οἳ Ο]ο]ᾶα να 
Ο]ονίβ απ οἳ Ῥοχίμα σι Εὐπε]υετί οἳ Κεηῦ. 

11--24. ΟΠΠΒΙΡΤΙΑΝΙΤΣ ΝΟΤ ΙΝΤΕΝΡΕΡ το ΕΕΤΟΙΙΠΤΙΟΝΙΖΕ ΤΗΕ 

ἨΏΕΙΙΑΤΙΟΝΒ ΒΕΤΜΕΕΝ ΤΗΕ ΒΕΙΠΕΥΕΕ ΑΝΡ ΒΟΟΙΕΤΣ. 

11. εἰ µή. ΟΠΙΥ. ἈΝοί εχαοί]γ εααϊνα]επέ {ο 'Ῥα{,) Το {Π15 (5εο ΒΡ 
1ΗσΏ{{οοῦ οἨ «α]. 1. 19) 18 ΠΕΥοΥ {μθ «859. ΤΗο παεαπῖηρ 18 πο ρεπεταὶ 
χα]ε 681 θ ]αϊᾷ 4ο {ο πηθεῦ α]] 98565, οκοερί {Πῖς, '1εῦ ούετγ οπθ πγα]]ς 
1η ἴμθ 60Ώ1β0 ἄοά Ἠα5 ππατκεᾶ οτί {ο ἨΙπα,᾽ ἈΒ6θ ποσί ποίθ, 

ὡς µεμέρικεν ὁ κύριος. Α5 ἴπθ Ἰιοτᾶ Ἠαίπ αρροϊπῖθᾶ. ΤἩε Ῥογπιῖβ- 
5ἱοη {ο νε αρατί 1τοτη α Ποπίπαεπ Ἠπαβραπᾶ ος π[θ 15 ϱίνεη οπ]γ ἴο 
χηθεῦ α βρεοῖα] ο8δο, {αῦ 1π πἩΙΕΕ {πο απυοε]ενίπᾳ Ῥαχίπθχ ἀθπιβης5 έμθ 
5ερΒΥΗΟΗ, ΤΠ Ρεπετα] τα]ε 18, γοπιαϊῖτι ἵπι ἴ]ιο οοπιάἑίοτι ἵπι το]ιίσ]ι οι 
τυεγο οαἰεῖ. Τπαῦ Ίναδ ἴπο τα]ο ὪΠΙεἩ ῬΒέ Ῥαπ] πναδ ρῖνίηρ {ο 8 
οοπγοθ{β ἩΠΦΙΘΥΟΥ Ἠθ πεηῦ, Ἠο πού Ῥρτοσθεᾶς {ο μῖνο νο τοπιαχκαΏ]ε 
ἸΠαρίχαίίοπς οἳ 5 Ῥτϊποῖρ]ε, οα]οι]αίεά αἲ οπςε {ο αττοδί απᾶ Εκ πα 
αἰίοπίῖοη οἳ {πε ΟοτΙηζΠΙαΠΒ. ὮἩο αΡΡΙΗΘΕΡ 16 {ο {6 το]αήοηΒ οἳ ᾖεὺν 
αηᾶ ἀθπίΙ]θ6: απᾶ {ο ἴποδο οἱ βἶανο απ {Τθεπιαη, απά ολας 5ΠθυΕ {λαί 
ΟµτκΙαπΙϐγ νας ποί Ιπίοπάεᾶ {ο Ιπίχοᾶασε α νἰο]επό τονο]αΙοπαΣγ 
οἰεπιοπί Ιπ{ο βοοϊείγ, Ὀαί {ο βαποδ[γ εχἰεήπρ τθ]α{]οιΒ απ] {πο έππθ 
οαπηθ {]ιαῦ {Π6Υ οοι]ᾶ Ὀο αππεπάεά. /΄ΟµτςάαπΙζγ 1Π{εΓ{6χθΒ ΙπάΙχεοί]γ, 
ποῦ 4Ιτθοί]γ, να οσ]είίης ΙπβΗίπΙοης. Ἠορετίδοῦ. Ο8. ΤΏωάκο χ, 
19---10. 

διατάσσοµαι. ΤΗϊ5 γου]ά β6οπη {ο Όε ἴ]θ Ρτεβεηί οἳ Παβϊθπα] αοἰίοῦ; 
ες 15 νλαί ΓΤ απ οτάστίης η αἲ] {πο ΟΠάχςµ6ς,᾽ απὰ ποῦ 1ηοτε]γ αὖ 
ΟοτΙΠπίἩ. πάσαις 15 επιρ]α{]ο. 
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18. περιτετµηµένοςτις. Μαπγ 16υΒ, πθ 8γθ αβδαγεᾶ, νγογε α5μαπιθᾶ 
οἳ {Πεῖχ ο πᾶαίβπα, απᾶ Ἴετο ἀθδίτοας {ο ορ]Μεταζε α]] ἴ]ιε οπίγγανά βἶστε 
ο) 10. (1 Μασο. 1, 15.) Τίς {εε]ῖπσ ποι]ά τεσθίνο απ αἀάϊβοπα] ἵπι- 
Ῥα]5δο {γοπα οοπγθτβῖοη {ο ΟἨτιβ απ. Ῥτί ἔποαρῃ Βὲ Ῥαα] ενΙάεπ{Ιγ 
οοηβΙᾶετεά {λΠαῦ ᾖα6πβ, π]ει οοπγετίεᾶ, πετο αἲ ΠἩηατίγ {ο ἄϊδρεηςα 
η {ια οΏβειναποςῬ οἳ {πο 1 απίε] Ίαχν (οἩ. 1π. 91), ο Ἠθτο 1ΠπΙπιαίθΒ 
θᾳ 8117 ο]εατ]Υ Ἠ15 οοην]οίοη ἐπαί ἴῃΠαγ Παά α Ῥετῖςοῦ τισΏῦ {ο οοπίηπε 
1π 155 οΏβετναπσθ 1 {αγ ἐποιςσῦ Β{ {ο ἄο Ρο. τις, αοσοοτᾶῖπς Το ΠΙΑΠΥ 
ες 1δοτβ, ἀοθες πού ἵπγο]το α ᾳπθβίίοἩ: «(ΒαβΡοβθ) α 18Η 15 σα]]εᾷ πν]ιο 
Ἠα5 Ῥεεπ οΙτοπιησΙβεᾷ.᾽ 

ἐν ἀκροβυστίᾳ. ἜΤ]αῦ ἴπο ἄθπί]]ες Ἱπεγο {6ο {Τοπ {πε οὐ]Ησαίῖοτ 
οἳ ἴπε ϱδεν]δῃ 1.1 γαβ ἀεοϊάεᾶ 1π {θ οοπ{εγθησε Ἰε]ά αἱ ζεγαβα]θπα 
(Δοί5 αν.) απᾶ αἲίοι 6οπᾳθ πγατετίηρ (αα]. Π. 11-21) 16 νιας 5εί αἲ τοςί, 
ῬτίποίΙρα]]γ Ὦγ ἴ]ο οοπταρο απᾶ οἶεατ-αἰσηίεάπεβ οἳ πο στοαί Αροςί]ε 
οἱ {πο (οπΠ/Ι]65. 

κέκληται. ᾖ1Τῦ 15 Θ4ΑΥ {ο 5ο Ἠοπ ἴμο τοο. ἐκλήθη πας εαρειίαεᾶ 
Ἠετθ,. Τ{ πας ποῖ ορβειγεά {]αί ἵη {μπα Τογπηεγ Ῥ]ασθ 165 γαςδ οοππεσίαᾶ 
νηΏ α Ῥραυ{. ρατίϊΙοΙρ]θ, απᾶ 5ο ἴπα οπαπσθ οἳ ἴθπβδε 5εοπιθᾷ α βο]εοίῖδπῃ. 
Ῥτα0 19 19 Αἰτιοί]γ αοοπταίθ. /Α πιαπ 188 οα]]εά πο Ἠας Ὄθαι οἵτοππι- 
οἶξεά. Τιεῦ Ἠϊπα ποῦ Ῥεσοπιθ πποϊγοππησίβθἁ. Ον Ἡο Ἠαβ Ῥεοπ σα]]εᾶ 
πηθη 1Π α βἰαΐο οἱ πποϊἰτοππασϊβῖοι. Τιεῦ Ἠῖπα ποῦ Όο οἴγοππισίβας.᾽ 

19. ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν. 1{ 15 ποί οἰτοιπποϊβίοη οἨ αποϊγοπτησϊ- 
Βἵοη ἴΠαῦ α7θ οἱ ΑΠΥ Υα]πθ ἵπ {Πεπηρβε]νγε». Χο εκίοιπα] αοῖ Ίαβ αΠΥ 
Ιηλετεπῇ να]ᾳθ. 10 15 ΒΙΠΏΡΙΥ ἴπε Κεερίπσ οἳ ἄοά5 οοπηπιαπᾶς πΏΙσ 
ατα]]ς ναί Ηίππ. 10 15 ορνίοας {λαί {Π15 τεββοπίηρ 15 εαπα]]γ ἴταο ο 
ἴλα ἔντο Βαογατηθηίς οἱ ἴπα ΟΠτϊβάαπ οογεπαπύ. Τί 15 ποῦ ἴ]α τεσθβ- 
Ἴοη οἳ {ο ΒαοταππεΠίβ η {Π6ΠΙΡΘΙΥΘΒ, 5 α ΤΊ6ΤΘ οΡιι8 ορεγαίιύπι, ΥΥΠΙΟΠ. 
Ῥτοβίςβ ας, Ῥαΐ {Παῖτ τεοερίϊοη ἵπ ορθᾶίεποθ {ο α Ὠϊνίπο οοπηπηαπά, απᾶ 
1η {πο βρὶτΙζ, απἆ {ΟΥ ἴ]πο Ῥαγροδβος πΥΠΙΟΗ ἄοᾶ ἀεβίσπεᾶ ἵπ ἐ]αῖν Ἱπβίῖ- 
ἰαιοἨ. Τη{απῦ Ῥαρίϊδτη, 16 15 οὐνίοὮς, Ρτοβί5 πούμίπῃ βαπθ νηεη {πε 
σι{ς Ὀεβίουεᾶ 15 πιαᾶε πδο οἱ α[ὔεγγατας, 

90. κλήσει. Τ16 ποτᾶ (5ε6 ποίθ ΟΠ 6], Ἱ. 26) ἆοαβ ποῦ τηθαἨ σαζζίπρ 
1η ΟἨΥ ΤΠΟᾷΘΥΠ ΒΕΠΡΘ Οἱ {πο {ο {ο το]ιῖσ]ι ἂ πι8η Ἠ8β Ῥοσπ οα]]εᾶ: Ῥας 
ΥΘΙΕΥΒ ἴο ἀοᾶ”5 αοἲ. «Τιεί εΥετγ τΊαη αΏίᾷς,᾽ ποῦ ἵπ ἴπο οοπαΙδοη 
ψ/Ἡ]οἩ ο Ρίασεᾶ Ἠῖπα Ὦγ ἴπα οα1], Ῥαῦ ἵπ {πο οοπάΙοη η πΠῖο] ἐπαῦ 
81] Γοιπιᾷ Ἠϊπα. ον ἄοά5 σα] 15 ποῦ Ιπύεπᾶᾷεᾷ {ο «Ἠαπσε ος θατ(ΠΙΥ 
ῬοβίδίοἨ, Ῥαΐ {ο επαβ]θ πβ {ο βοτνο ἄοά 1π Τ{, Τη Ῥ8ββασε οἴιεά Ὦγ Εο 
ΙΠΑΊΥ οοπηπηθΠ{αΐΟΥΒ {τοπ ΟνΙᾷ)5 Εαδζί «θπα Ῥορ]ζας {πετίβ, ἵπ β{αΐίοπε 
Ιη8ΠΘ’ (οἵ ταἲἨΘΥ Ίπαπιεβ) τε]α{ες {ο απ α]ίορείῃετ ἀῑβεγοπί βαῬ]αοῦ. Ῥπό 
ΑτίξζοΡΏαΏΘς (15/5, 1451) Ἠα5 ἔρδοι τις ἣν ἕκαστος εἰδείη τέχνην. ΟΡ. 
Οἴσοστο ΄απαπα απίδαᾳπε πογ1ῇ αγἴεη 1η Θα 58 6χετοθα{.᾽ Απάᾶ Ματοις Απτθ- 
Ἠπβ ΙΗεάταίίοτιβ 1Υ. 91 τὸ τέχνιον ὃ ἔμαθες Φίλει, τούτῳ προσαναπαύου. 

21. µή σοι µελέτω. Ττουβ]ο ποῦ {1γβε]{ αροτί 16. 

μάλλον χρῆσαι. Τ]ϊ5 πιαΥ αἴ]εν Ὀο Ππ{ετρτείεᾶ (1) ΄πβο /γεεᾶοπι,” 
οἵ (9) «πβο εἰαυεν.  Ώεαι ΒίαπΠΙ6Υ τ6ΠΙΑΥΚΕ οἳ {15 ραββαρο {μαί 155 
Ἰπ{εγρτθία{Ιοη “18 9Π6 οἱ Πο πποβῦ εΥεπ]γ Ῥα]αποεᾷ απεδίίοης {π {μα 
ον Γοβαιπεηζ.  Ῥαΐ ἴπε οοπ{εχί, {πο ροβιίοπ οἳ {ο πγοτὰ καὶ ἵπ ἴ]πε 
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Ίοττηεχ ρατῦ οἳ {πο 5οπίεποο (155 Ηέετα] ἐταπβ]αίῖοη πγοα]ᾶ 56επα {ο Ὃε 
Ῥαῦ ενεπ 1 ἴποι οαμπ5ῦ 6 πι8ᾶθ 1168), απά {πο [ασ ἰλαξ ἴμο νιοτὰ 
ἰταηρβ]αίεά µε Ἠα5 οΓξεη ἴμθ ΒΕΠ5Θ 1πάΕΥ0Ο, επάιγε (1ου εχαπαρ]θ5 56ο 
Ὢθαυ Α]οτά’5 ποίθ), πα] 165 Ῥχοῦαβ]ο ἐλπαῦ {χο 5εοοπᾶ 15 {1ο οοττεοί 
Ἰπίεγρτεία{]οη, απᾶ ἴ]ιαί {πο 5Ἴαυο ἵ5 Ώθτε Ιηβίγποίεᾶ 85 ἃ τα] {ο τοίαςο 
Γοράοιη 1 οβετεᾶ, 1 πηεπ τοι πετ οα]]οᾷ Υοα Ἡθχθ 8 8Ί8το, ἆο ποῦ 
1εῦ 1{ ἐτοπθ]ο γοα, απιᾶ 6σοή 1 γοι Ἠαγο ἴμθ λαπος οἳ Ῥθουπαῖπς 1τεο, 
4ο ποῦ Ίαπρ αἲ 16. Απᾶ {πο βἰχοηροβίύ οὐ]εσίῖοπ ἔο 0118 Ιπέθερτεία{οἨ, 
ὨΒΙΩΘΙΣ, λαοί Οµτ]ςἰαπΙγ Ἠας αἱ πναγς α]]ογγεὰ ΠΕΠ {ο ΟΟΟΠΡΥ ἃ ΡοΡΙΠΟΠ 
οἳ πηουθ εχίεπᾶεᾶ αδε[α]ποεβς 1{ οὔετεᾶ {ο {μαπι, 15 ουνία{εᾶ Ὦγ {πο {αοῦ 
Όιαῦ Βέ Ῥαπα] ἆοος ποί αὐβο]αίε]γ {οτυ]ᾶ Ἠϊ5 οοηγετί5 {ο αοοερί Προγίγ; 
Ἠθ πιετε]γ Ιπδίταοίς ἴ]ιετα {ο Ῥχοίθν {ο τεπιαΙπ ἵπ ια οοπά11οη ΤΠ σγ]ῖσ]ι 
{16γ πετ οα]]οᾶ, ππ]θβ5 ΒΟΠ1Θ ΥΕΥΥ βίγοησ ΙπάΙσαίοη οἳ ἀος”5 π]] θεάς 
{πετη Ίεατο 1ΐ, 5Π6Ἡ α5 πας πιαη] {θείος 1π ἴπθ οπ5δθ οἳ ΟΠΘΕΙΠΙΠΒ. ὮῬεθ 
Ἡρ. ο Ῥμή]σπιοῃ. Τ]ο ἀοοίτίπο οἳ ΟΠτίεζίαπ Πυοτίγ πταβ Ιπεπάεᾶᾷ {ο 
πηβΚθ ΙΠΘΠ 16ο ἴπ, ποῦ Γγοπι, πθ τοβροπβΙΡ{Π {165 οἳ {]ιαΙγ Ῥοβίξοη. Ῥπό 
85 Βίέ Ῥεΐοχ τεπηϊπᾶ5 α5 (1 Ῥεέ. Π, 16: 2 Ρεΐ. Π, 19) ἐιο ἀοοίτίπθ οἳ 
ΟἨτ]δίῖαπ Ἠρατίγ οοα]ἀ Ὃε αὈτπςαοᾶ, 15 πας αὐπεεά πΠαη 16 Ιπᾷποθᾶ 
ΒΠΊΟΗΡ {1ο πον]γ-οοπγετίεᾶ α τοδί]655ηο55 απ ἀἱδεα ἰβίασίΙοη υηθ ἐΠεῖχ 
1ο, πΏ]ο]ι πγοι]ά Ἠανο τεπάετθοὰ ΟἨτὶςΜἰαπΙίγ α 8οπχσεθ, ποῦ οἳ Ῥε8ςσθ, 
Ραΐῦ οἳ οοπ/[βΙΟΠ (6. ΥεΥ. 15, απᾶ οἩ. χἰν. 8). Βεο ἴμο π]ο]θ ᾳπεβίίοιι 
ἀϊβοπδδεά ἴπ ο ΠπἰτοάποίίοἩ {ο ΒίΕΠορ Πρλθ{οοί 8 Οοπιπαθηίατγ 0 
ἴπο Ἠρί5ί]θ {ο ἘΗΠΙ]εππο. 

23. ἀπελεύθερς. ἈΝοῦ /γεεπιαπ, σι] ταοξδύ οἳ ἴπο Ἐπσ]ῆς] ἵταπε- 
1αΐοτβ, Ὀταί πΙι Υαἱσ., Οα]νίη, Βεζα απᾶ 1ο Π.Υ. Εγδεάπιαπ. ΟΕ, ΒορΗ. 
Ἔγασπι. θΤΤ εἰ σῶμα δοῦλον, ἀλλ᾽ ὁ νοῦς ἐλεύθερο.. 1{ 18 ἴ]πο σ]οτγ οἳ ἴἶιε 
χε]ρίοη οἳ πο Οτοβς λα 16 6ΟΠ(ΠΕΙΒ {1ο γγοτ]ά Ὦγ βαὈταϊεέίης {ο 18. 
ἹΝεαπάθχ, 6ιγε]ι Ηἰδίογὴ, Ὢθο. 1, Αα τεπατκ5 οἩἳ. ἴπε αβίοπΙβΏτηθιιί 
ν;πῖοἩ τηαδύ Ἠανε Ὀθετ [66 πΠοη {6 β]ατο, ν]λοαῦ τεῦε]]πσ αραϊηςί 
πε οοπά 11ο 1π πΥἩΙσ Ίο ἔοαπά Ἠϊτηςο]ξ, ἀἰβοπανσεὰ αἲ] 1ὲ5 ἀαίαθς νη{]ι 
βτθεαίεν Π46]16Υ (παπι Ῥε[οχθ, ατιὰ γοῦ 5Πεψεᾶ απ εἰευαίίοἨ οἳ 5οα] αἰ{ετ]γ 
ππαδαα] ἵπ Τπθή 1π 5 ΡοβΙΠοη. ἘῬπό {ο Ιπάϊτεσῦ ΙπβπεποοῬ οἳ ΟἨτίς- 
Παπϊέγ (566 ποίθ οἩ νοςσ. 11) Ἠα5 ἱπίχοάποθα α {οπο οἳ [ρο]ίπς νγλῖσ]ι 
Ί88 αἰτασ]ς αἲὖ ἴ]θο τοοῦ οἳ βἰατετγ απᾶ, ἴπ ΟΗτίξαπ εοοϊείΨ αἲ ]εαςί, 
Ῥραΐῦ αἩ οπᾷ {ο 16, 

δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ. ΟΜ. ἘΡΗ. τί. 6; ᾖαπιες 1, 1; 2 Ρε, 1, 1; 
γαᾶε 1. 

29. τιμῆς ἠγοράσθητε. Ὀ6ε οἩ. σι. 20. 

δοῦλοι ἀνθρώπων. 8Ι4Υ65 οἱ πιεπ. Τιοῦ τοι παπᾶς απᾷ δρϊτίί5 Ὦο 
1τθθ, ΝΠΒίΘ6ΥεΕΥ ΤηαΥ Ὦ6 γοιχ οαπατά οοπά(δίοἩ, 1.6. Ὀο ΙπάμΤετεπέ {ο 
11616 θχίετηα] τε]αίϊοπ5 αἱίοσείπογ, ἔοντ ἔποαρ]ῃ ππβη ΤΠΒΥ 6Πβ]ανθ {ιο 
Ῥοᾶγ η οαπποῦ επβ]ατο ἴ]ο βοα]. 6 πια ΡτοβίαΡ]γ «οπαρατο {1ο ἔοπθ 
οἳ {5 Ῥ8βδασο ν( (μαί οἳ Ἐριοῦ. Εποϊτγ. 19 σὺ δὲ αὐτὸς οὐ στρατηγός, 
οὐ πρύτανις ἢ ὕπατος εἶναι θελήσῃς, ἀλλ᾽ ἐλεύθερος" µία δὲ ὁδὸς πρὸς τοῦτο, 
καταφρόνησις τῶν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῶν. καταφρόνησι», 3899 οἳ {με αἰσχύνη τοῦ 
σταυροῦ, 18 πομΊηθτε τερτεξεπίεᾶ αξ α Οπ]ραπ νίαθ. Έγεπ 'οοπζεπαρύ 
οἳ ο ποτ]ά) 18 8Π ΕΧΡΤΘΒΕΙΟΝ ΨΗΙΟἩ 5ΑΥΟΙΙΒ ΠΙΟΙΘ οἳ ἴ]ε Ἠεαίμεπ 
ΡΗΙΙοβορῄΏεχ {παπι οἳ ΟΗτίεί, 



88 1 σολδΙΝΤΗΙΑΝΟ., ΓΥΤΙ. 24--- 

34. παρὰ θεῷ. ΟΙ. Μαϊ αὶκ. 26: Ἐοπι. Η. 11. «πι ἄοᾶ 1η 
ππῖοη οἳ βρΙτΙθ. Α τερεβθίοη οἱ {ο ρτεοερί οἳ νεχ. 90, απᾶθί 8 ΙΠΟΥΘ 
ΒΟΙΕΠΊΠ βΒΠοίΙοη. ΤἨθ Ῥε]ϊεσεν 15 τεπ]πᾶεά Πο 15 15 ἐαῦ Ἠαί]ι οΥ- 
ἀαἴπεᾶ Ἠῖ5 οοπάΙΜῖοη, 88 8 διι[]ἱσίεπιέ ΥεάΘΟΊι ἐ]ιαί ]ιο ]ιοιι]ᾷ ὂᾳ οοπίεπἑεᾷ 
τοζέ]ι {δ. 

25-98. (ΕΝΕΒΑΙ, ΙΝΕΤΗΕΌΟΤΙΟΝΒ σΟΝΟΕΒΝΙΝά ΤΗΕ ΝΙΑΒΗΙΑάΕ ΟΕ 
ΥΤΕΚΙΝΒ. 

356. παρθένων. Ὀππιατχιοᾶῇ ποππεη. Βὲ Ῥατ] πουν τείΙγηβ {ο {θ 
απεβίίοηπ οἳ πιαττίαρθ, ΒῬταή Ώαΐοτθ Ἡθ ΘΠΕΥΕ προπ ἐμθ ᾳπθβύίοη οἳ ἴπα 
πηθΊτίαρο οἳ νΙβΙΏΒ, Ἠθ ἰχθαῖς, αοοογάῖπο {ο Ἠϊ5 πρδαα] ταῖς, οἳ ἰπα 
5εηοτα] Ῥτϊποῖρ]ιε οἳ νη]σ]ι ἐπεῖτς 5 α ρατίςπ]αχ ο85θ. Τ1θ {πιο 18 
ΒΠοτῦ, απά 16 πγου]ᾷ Ἠατο αἲ] ας {γθρ ἴΓΟΠ1 6816 85 Ροβ8ἱῦ1Θ. 

ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω. 66 τογ. 10, ποίθ, 

γνώμην δὲ δίδωµι. Ἐταῦ 1 ρῖνο πΙγ ορ]ηΊοπ. 966 9 0ο. νΗ, 10. Τ]α 
ΤΟΥΠΙ Οἱ {Πο εκρτθβδῖοη 15 ππάδαα] 1η οἱαβείοα] παει. Ἱπ Ιαΐοτ «τοοῖς, 
Ἠούἵεναχ, 16 ο6ΟΙΣΒ ποί απ/[γε(πεΠ{]γ, α5 1π ο. Βἱ9. Βἱδίίοίμ. Ηίει. 
αχ. 106 τὴν ἐναντίαν δοὺς γνώμην. 

πιστός. Τ]6 ποτᾶ πΊεαΏς 1η {1ο Ν.Τ. (1) ἐαεψοτίἩγ, (9) Ῥομενίης. 
39 οἩ. 1ν. 2 Ε9Υ (1) απᾶ {ος (9) 9 Οο5. γΙ. 15. Ἠετε (1) 15 ρτε[εταῦ]θ. 

36. καλόν. ὮἈΘοθθ Υ6Υ, 1. 

διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην. Οπ αοοοαπῖ οἳ πο ΠηπιθάΙ819 ηθοθς- 
510Υ, ΟΥ Ῥετμαβς ἀἰδίγορ». ἀνάγκη 15 ἰνταπβ]αίθᾶ πιεοεςίίη 1Π νετ. δτ, απᾶ 
118 18 155 Πὔεγα] τηραπῖηρ, ἘῬπί 16 {γοααεπ{]γ 1η ἴμε Ναι Τοβίαπιαηϐ, 
88 ἵη {Πο Βεριαριηῖ, ας ἴ]θ 56ηβο οἳ ἀϊδίτεςε, α5 1η Τα] κεί. 28: 
2 Ο0οἵ, γ]. 4, κ. 10: 1 Τηποςς. 11. π. ἜἨετα 165 πιθαης αἰίμπαγ (1) «ἴπο 
ρτοαῦ ἐπ ρα]α Μο  πΏΙοἩ πναβ {ο Ῥτεοθάθ ουχ Τιογᾶ, οοπηίηςσ (5εο Μα{ῦ. 
χχϊν.; Ματ] χΙΠ.; Ώακο αχἰ.; Ἐεν. η. 14), οἳ (2) {Πιο σεποτα] ἀϊδίγεββ 
απᾷ αηχϊεῦγ πΥΠΙΟἩ πγας Β1Τθ {ο αἴοπᾶ ἴλπε ρτο[θβείοη οἳ ΟΠτιβΙαπΙίγ 
1η ΤηΠοβθ 41165, ΟΥ (8) {ο ποσθβςΙζγ οἱ ἴμο Ῥε]ενενς᾽ Ργεδεπῦ ΡοβΙ6ίΙΟΗ. 

τὸ οὕτως εἶναι, {πας ἴο Ὦε, α5 οχρ]αΙπθᾶ 1Π {1ο ποχέ Υ6υβ6. 

28. θλίψιν δὲ τῇ σαρκί. Ττρι]αΠοἩ, εἶπεν 5 ἵπ {Πο 0159 ΟΕ 
Μοπίσα, πῆΠεη εἩο βαπ Ἰθγ Βοη Απριβίίηο {α]]παρ Ιπίο βἶη απά 1πβ- 
ἀεΠ{Ψ, οἵ 8 ΤΙΑΠΥ οἴμει ΟἨτ]ςίαη Ῥρατεπίςβ πὙΠοδε βοπ]β {πο «βπονᾷ” 
οἱ {πο οχθοπ{Ιοπογ πας ἀθρίϊπαᾶ {ο «ρίθισθ {πτοιρ]ῃ,᾽ α5 ἴμαγ Ῥε]ιαιᾶ 
{πο τηατγτάοπα οἳ ἐΠαῖτ οἩΙ]άτεῃ. 

ἐγὼ δὲ ὑμῶν Φείδοµμαι. Πο Ῥτοβοπί Ἱπιρ]θς Παβία] Ῥαχροβθ. 
ΈίΠετ (1) μα Αροβίϊο {τοπ Ἠῖ5 {επάετηεςς {οψατᾶς {παπι ΒΡ8ΥΘΡΒ ἔῃθπι 
ἴηο τοοῖΙζα] οἳ ἴΠο ΠΙΒΗΥ ΒΟΙΥΟΠΡ (μαΐέ ν]] Ῥαε[α]] έΊεπα, ος (9) ο 15 
ΔΏΧΙΟΙΒ ο ΒΡρ8Τθ6 {Ἠθπα {με ΒΟΥΥΟΠΒ {ΘΠΙβ6ΙΥΘΑ. θε ηοίθ οη πεσῦ 
Υ6ΙΡΘ. 

99. τοῦτο δέ φημι. Τ16 οοπο]πβδίοη οἳ {ο πλοίο πιαίζετ. Τ]θ 
πας 16 ποτέ, {πο πυον]ᾶ 15 Ῥαξείησ 8ΝΥ. Ίπ υ]λαίθγεγ οοπάΙδ]οη α 
1Π8Η 15, 1εῦ Ἠϊπα Ἠτο ἵπ α οοηρείαηῖ 5ἰαΐθ οἳ χθ8ΙΠΕΒΒ {ο αὈαπάοητ 1{ αὖ 
ἴπε Ριάάϊπς οἳ ἄοᾶ. Τιεῦ Ἠϊπι Κεερ Ἠ]5 βοα] απ{εί(ετθᾶ Ὦγ ἴο 4165, ἴπθ 



ντΙ. 81.] ΝΟΤΑΑ. 8ο 
επ]ογπιθηίς, απᾶ αὔοτθ α]], ἴ]θ οαχθ8 οἳ {ἐπῖ5 14. Τηαιθ α1θ β6Υθγα] 
ΜΒ οἳ τοπάοχίηρ {Πῖβ ρ8β58Ρο, Ὀαί {Που 4ο ποῖ τηβίοτία]]γ αΏεοί ἴ1θ 
πηθαπῖηρ. 

ὁ καιρός. Τ]ο Ῥχοξεπί οχζοχ οἳ {Πΐπρα. 

συνεσταλµένος. 15 ἀταγίπρ Το ἃ, 61956. ΤΙ{6γα]]γ, ]ιαν Όεοπι ἄγαιυπι 
ἰοφεί]ιεν. ῬΒὲ Ῥατ] Ἰθγο 6ΧΡΥΘΡΡΟΡ {μα Ίᾷεα 80 ΟΟΙΠΠΠΙΟΠ 1Π Ἠϊ5 ἀἆαγ, 
Όλαί ο οπᾶ οἳ πο Ῥγοδοπί ἀἱβρεπβαίίοη γα8 {ο ο οκρεσίθᾶ Ιπιπηθα- 
αἴε]γ. Ῥ66 1 ΤΠεΡΡ. ἰν. 15---18, απᾶ ποίθ οἨ νεχ. 91. “Βαΐ η βΒο] 
ΊπΠΕΡ α5 ἴμεδο ]εί {μορο {μαί Ἠατο νήνθβ Ὦο α5 {λπορο {παί Ἠανο ποΠπ6, 
35 8ἱ απ] βαἷά πνηοη Ἡο {ο]ά Ἠί5 Ῥεορ]θ ππάςχ {ο Ἠοπιβη ΘΙΠΠΡΘΣΟΣ {ο 
Ὀθ 8Ώογε Ῥερεί[ης 5ἼανεΒ ΟΥ ΤΠΒΣίΥΙ6. Α Τηαπ οἱ ἴ]ο ρεορ]θ βΠοι]ά 
κεερ Ἠπιδε]! ας [τες Τοπ ΙΠΟΠΙΙΡΤΥΑΠΟΘ 85 Ἡθ ση ]αβί πουν. Ἠθ π]] 
Άπα 16 ἨΙΟΥΟΘ Θ85Υ {ο ἄατο απᾶ βπΏεχ ἴοχ ἴχθ Ῥεορ]ο ΠΠεπ {Πο {πιο 
6ΟΠ16Β.᾽ ΕΙΠρ8Ι6Υ, άἴίοπι Τιοε]6, ο. 10. 

τὸ λοιπόν. 1ο ραποίπαΙοη οἳ έ]ιο ἀῑοτεπί ο 1ζοτβ νατῖος Ἠστο 8, 
6οοᾶ ἄεα]. ἈῬοππθ ἴα]θ τὸ λοιπόν γα γγ]αῦ ᾳοθ8 Ώθίοχθ, 1Π νο] «856 
ν/θ πηιδύ 16ΠάΕΥ ἐ]ιε ἐἴπιε τυ]ιίο]ι γεπιαΐπι {8 α]ιογίεπεᾶ (ο {9 β]ιογίεπεᾶ 
ΊΟπυ ἸιοιοςΓογί]ι). ο ἴπο Ῥοαδμίίο. ΕΒπί ἴπο Υοΐπς Τιμαῦ. απᾶ Ὑπ]ρ., 88 
ν;θ]] α5 Τοτύα]]ΙαἩ, οοππεοῦ τὸ λοιπόν ΝΙἩ πα ῦ {ο]1οΊΒ. Βο Τϊδεμεή- 
ἀοτί, ἩΓαρίσοίί απᾶ Ἠοτί ((εχί). 

:. ἵνα. Ῥ6θ ποίθ οἩ οἩ. 1ν. 2. Τὸ 15 ἱπιροββῖῦ]θ {ο ΒΠΡΡΟΒΘ {]ιαῦ {1ο 
Αροβί]θ πιθαηύ {]ιαέ (ιο της γγαβ βΠοχίεηθᾶ πι ογεν ἐ]ιαί ἴμε ἀδείρ]ες 
αηϊρηύ Ἠτο ἴμθ {9 Ἡοθ Ῥτοσεθᾶς {ο ἀεροχῖρθ, 

80. καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ Χαίροντες. “Τιοο]ς τοππᾶ {ἐῖ5 ῬΏθαιι {1 [πα] 
πιοτ]ᾶᾷ οἳ ἀοᾶ”5: οοεαπ ἀἰπιρ]εὰ 1Π{ο παγτ]αᾶ Απα]]ες; {χε ΒΙΥ Ε ἴχεπι- 
ῬΗπᾳβ, ααἰνετίηρ πηαβς οἳ Ό]αθ, (πτη]]ης Ἠθατίς γηίἩ θοδίαΒΥ; ΕΥΘΙΥ 
Μπί, 6ΥΕΥΥ {οττα, τερ]είθ ψηέ] Ὀθααίγ. ἄἀοά 5αγς, “ρο ρ]αά.”  Ώο πού 
{οχοθ 7οιἩΠς, ΤΑΡΡΥ Ἠεαχίς {ο απ΄ αππαίπτα] βο]επιπ]ζγ, α5 1Ε {ο ο 
ἨβΡΡΥ πθγθ α οτηθ, 1εῦ π5 Ἠθαχ {λεῖχ Ἰοτᾶ, ΙΠΘΙΣΥ, τ]ηρῖηρ Ἰαπρ], 
εΥθ6η 1 Βί6ΥΠ6Υ Ἰεμσίς απ Ὀοθ ρ]αᾷ πο Ιοηβοσ; {ο 566 Ιπποσεπί παϊτέ]α 
απᾶ 107 ἆοθβ {Ἠθ Ἰεμχί ροοᾷ. ἘῬτπῦ που οΏβεχνο, ετετ]αβίίτρ οοπβΙά6Υ- 
Α{ΙΟΏΒ 819 {ο οοἵΠε 1π, ποῦ {ο βαάάεη 19οΥ, Ὀαέ {ο οα]πῃ 1δ...... Ίο ατοθ {ο 
Ῥ6 οα]πι, οπεογ[α], 5ε1/-ροββοββοᾶ; {ο εἰς Ἰοοβθ {ο αἱ] ἴπεδο βοπτοθ οἳ 
θμ]ογπαθηζ, πΙΒίΕΥΒ οἱ οἱχςε]νθΒ.  Ἠουοθτίδοη. 

κατέχοντε.. ΤΗΐ56 ποτᾶ 15 πδεᾶ ἵπ πο ἀῑβετεπέ 5οης5θς ἵπ {1θ 
Ἠετθ, απᾶ ἵπ 2 095. νι. 10, ἴλα ΙπίεηβΙθνο Β6Π56 Οοἳ κατά ἵπ 

εοπιροβίίοη 15 τεαι]γεᾷ (566 ποῖθ ΟΠ ηοχί Υεγβθ). Τη 9 Τ]εῬς, 1, 6, 7, 
ὧμθ 56ἨΡΘ οἳ Ἠο]άϊπρ ὃασ]ς πιαδί Ὦθ µῖνεη. Τη Ῥοπι. 1. 18, 1ὲ 15 ἀοπδί- 
Τα] πνΠΙς] ΒΕΠ56Θ 18 {ο Ὀ6 Ῥρτοίοιτθά. μή {πτοαρ]οιπέ ἴθ Ὢλο]ο οἱ {λῖ5 
Ῥα5β8ρο ἀεποίθΒ {λαέ {ιο ῬχοροβίίοἨ 18 η/ροἱλιεείσαϊ. 

81. τὸν κόσμον. ος ΟγΙβ]σα] Νοΐθ. Τμθτες. ἐεχέ 15  ρτατηπηκ/{ἶσα] 
οοιτθοίοἩ. ΤἨθ ασσαβδα(ῖνθο αἴθ; χρῆσθαι ἵ5 ποῦ {οππᾶ ϱἱβδουΏςτο 1π 
Ν. Τ., που ἴπ ο]ιδεῖοα] ἄτεθζ. ἈΘθο ΛΙ6ΥεΥ ἐπ ἶοο. 

καταχρώµενοι. Ε1ί]ιαχ, 88 ποῦ αδίηρ 1ῇ Το 6χςθ55, 88 ἵη Ἡ. ΙΧ. 18, οΥ, 
ψι(ὰ Α.Υ. 5 ποῦ αραδίπρ 1. Οἱ, μα Τιαϊϊπ αὐιμίουγ, πνπΙσο Ίαςδ Ὀοί] 
ΥΠΘΑΠΙΗΡΒ. 
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παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. 15 Ρ8β8ΙΠΡ αΠαΥ, 5 ἃ 
βοθπθ 1η ἃ ἵΠεαίτο (566 Βίαπ]αεγ απά Α{οτᾷ’5 ποίθβ). ΤΗΙ5 ἱταπε]αίίοη 
Ρτῖησς ού γεῦ ποτε οἶεατ]γ ἴ]ια Ῥε]εῖ οἳ ἴῑο εατ]γ ΟΠατοὮ ἵπ ἴποθ 
βρεεάγ οοπιῖης οἱ Οµτὶεί. Ο6, 1 ἆο]π 1, 17. Αἱβο 9 Ῥεΐ, 1, 10. 

82. ἁμερίμνους. Έτεο {ΓοΟΊ1 απχΙθεῦΥ. Όπο ρτεαῦ Τ6ΔΒΟΠ πἩγ ἴπε 
ΑΡοβί]ε τεοοπππεπᾶς σο]Ιραογ 15 μα Γτοράοπι {ἴ]ιαῦ 16 σίνες ἴτοπι απχιεῖγ 
αὐοταί πποτ]ά1]γ παα{{θυς, ἴ]πο ορροτίαπαῦγ 1 ο ετβ οἳ ΄ αἰίεπαίπσ προπ 
ἴμθ Τιοτᾶ νι ποαί ἀῑδίτασίοτ. Βπί ἴπο Αροβίϊο ἆοθςβ ποῦ ἀεβίτο Π15 
αἀνὶσθ ἴο Ῥθ α ΒΠ8ΥΘ ἴο επἰίαησ]ο {ποβο νο {θε] ἐπαῦ ἴΠογ ο.η ΒΕ1Υθ 
ἀοα πι 1έ56 ἀῑδίσασίῖοη ἵπ ἴμα ππαττ]εᾷ εἰαΐθ. ἜἨε Ίεατες 16 {ο α]] {ο 
ἀεοῖᾶς Του {Πεπιβε]νες αοοοτᾶ(πς {ο ελπεῖν βεπβοθ οἱ γ]ιαῦ 18 πιοβί ἀθβῖτ- 
8Ό]ε απά Ῥεσοοπαῖηρ 1π {μαῖν οΨ/Ώ ο85θ. ΤΘ ποτᾷβ ἀμερίμνους, µεριμνᾷ, 
{ταπε]αζεᾷ «νη(ποπύ οαγαία]πθςς, «οαγεῦἩ,) ἵπ Α.Υ., πετο Ιπίθπᾶθᾶ, 5 1π 
Μαϊῦ. νι. 256, 21, 28, 81, 94 (πΊιενο ο ἐταπε]αίίοη Ίας ἴα]κο Πποισμ{)), 
{ο ΘΧΡΙΕΡΒ {19 Ιά6α, οἱ {τοιβρ]θ, απχϊθίγ. 86ο Ἡ. Υ. Απχϊεῦγ, απχίοι5, 
ἩΟΊΥΕΥΕΥ, ΟΟΏΥΕΥ α οἼδατεν 1ᾷ6α {ο χθαάθτς 1π {19 Ῥτοδεπί ἄαγ. 

84. καὶ µεμέρισται. Ῥεο ΟτΙδοα] Νοΐε Ἔπο ὙΥπ]ραίε, Οα]νίη, 
ΤιαοβπΙαΗἩ, Ίχερε]]ες, Ἰοξίσοῦῦ απᾶ Ἠοτί απᾶ οίπετΏ Ῥ]ασθ α Ῥετῖοά 
Β{ἴΘΥ µεµέρισται. Τϊεοπεπᾶοντί ἀθοϊάςεαΙγψ τε]εοῦβ ἴΠπῖ5 (/πΙΒΙ] πορίβ 
Ῥ]αοεῦ)), απᾶ «ῇετοπιο ἨΙπηβε]{ (ία ἰταπρ]αίοτ οἱ {μα Ὑπ]ραῦθ) αἀπιίβ 
ἰπαῦ τά 15 ποῦ {πο ἰταηβ]αίοη 6 Ἠας {οαπά 1π Ἠϊ5 Τια{ῖη οορῖθς, Ῥπύ 
ἴπαῦ ἰγαηε]αθίοη Το τα]οοίς α5 Ιποοπηραδίδίθο νι «Αρορίοᾖο πα.) 
μα οὐ]εσοίῖοι {ο Ῥρ]αοῖπρ α Ῥεγιοᾶ αἴθι µεµέρισται 15 ἰνοίο]α. (1) 
γυνή 15 αβοᾷ ἰπτοισ]μοπί ἴμῖς οπαρίαυ 1π ἴπο 5οΏ5ε οἱ τ1[ε, α5 ἀἰβπιοῦ 
{ποπ υἴγοῖπ. (3) µερίζω 18 ποῦ αβεᾷ ἵπ Ν.Τ. απά 5ε]άοπι, 1 6Υ6χ, 
οἱδαιπ]ιοιε, 1η ἴμο β6Πς5θ οἱ ἀῑδίγασί, Ὑ ο 18 (π Ν.Τ.) εκρτθβεθοᾶ Ὦγ 
µεριµνάω ΟΥ περισπάω (5εο Ῥε]οιγ). Όπ ἴπθβο στοαπᾶς ΤϊδομεπᾶοτΏς 
ῬαποίπαίΙοη 5Θεπις Ῥτείεταῦ]θ. Τ16 Πΐετα] τοπᾶετίπρ {πει 16 ἁπιᾶ Ὀοί]ι 
ἴλιε τυί[ο απιᾷ ἴ]ιο υἱγρίπι Ίιαυο Ὄθειι ἀἄἰυϊαεᾶ ο ἔτοπα θιοἩ οἴπαι, απᾶά 
ἴπο βεηςο 5 {Παῦ α ἀἰβίποῦ ραίἩ ἴπ Ἠ{ο Ἠαβ Ῥεει πιατκεά οτῦ ΤοΥ 
ἴλο πο απᾶ ἴμο νἰταῖη, οἳ 5 Ὦρ Ὑγοτάςποτίῃ ἱχαηβ]αίες «ίμπο ψ][ε 
απᾶ {πο νἰταῖη, 6αε]ι Ίιας ΙιεΥ αρροϊπίεᾶ οἱ. ο ΟἨιγβορίοπι, Έου 
µερίζω 598 νου. 17. Αἷβο 1. 81 (πΊετο πα οοπ]ᾶ Ἠατᾶ]γ ἰπαπε]αΐο 16 
ΟΗτιςί ἀἰρίγασίεᾶβ); Ματὶς 11. 26, γΙ. 41: Ἰοπα. χΗ, ὃ; 2 Ο0Υ. Χ. 18. 
ΊΝθ πΠαΥ αἶδο οοπιρατθ ἴ]ο πδο οἳ µεμερισμένον ἵπ Ἰπιοῖατ, ὨεογιΊο 
ῬίαΙ. αχιν. 1 ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νεκρικὰ συνδιαπράττειν µεμερισμένον. 

8δ. βρόχον. “πατθ, Α.Υ. ἈῬε[δει ποοδ6. 

εὐπάρεδρον. ΤΗ{θγα]1γ, 5Η581τπρ οοπγεπ]1εηΏ]γ Ώείοτθ (οἵ Ῥε5146). Ώεαπ 
Βίαπ]6Υ τοίοτΏ {ο Ματίμα απᾶ Ματν ἵπ Τπικο κ. ὃ9---41, 85 απ εχαοῦ 
ΠΠαβίταίίοη οἳ {5 οχρτθβείοη. Ματίμα 15 «οαπιρεγοᾶ πα παπο] 
βεινίησ; Ματγ εἰἰς αἱ {ο5ιι5’ [οεῦ, 

ἀπερισπάστως. Τ1θ πογὰ περισπάω 18 α Το οχρτεβῖνε οπθ απᾶ ἶ5 
Ῥγθοϊβοἰγ οᾳπἱνα]απί ἴπ Τα] κ. 40 {ο οχ ἀῑδίγασίεᾶ. Ἠετο μα πιθαπῖης 
15, ποῦ ἄταννη ἵπ ἀῑῄετεπί ἀἰτοσίΙοηβ Ὦγ τατῖοιβ οοηβΙάθΓα{ΙοΠΒ. 

36. δέ. Οπι {ιο οἱ]ιαΥ ιαπ. 

ἀσχημονεῖν. Βεθ ΤΙΙοῖΩΠ, Ώε δαοτί/. ο. τ ἡ Ῥέα δὲ πῶς οὐκ ἀσχημονεῖ; 
Οµχ πιοᾷθτη οο]]οαπίαὶ Ἐπρ]ςδη Ίαςδ Ἱππϊζαίεά 018 οχρτεβΒίοη. 10 1Ε 
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εραᾶ {ουπι” {ο ἆο ἰλῖς οΥ ἐλαί, 66 οἩ. ΧΙΙ. 98, χΙΠ]. ὅ, απᾶ Ἠοπι. 1. 21: 
Ἐεν. χγι. 16. ἈῬ6ρ 8ἱ8ο εὔσχημον, Υογ. 9ὔ απᾶ ϱἩ. χΗῖ. 25, 94, χὶν. 40. 

τὴν παρθένον αὐτοῦ. 1.9. )ίβ ἄαιφλίεγ. ἜΤηε αἀνίσρ Ἠετο ρίνειι ἴ5 
{ο ραγοπί. ἵπ δὲ Ραι]ς πηςθ, απά 1π πιοβῦ οοπ]πεηία] οοπη{τῖθς 
ΠΟΥ’, 16 15 {1ο Ῥαγθπίς Ίο ἀεο]ᾶς οἩ. πο πηθχτίασο οἱ ἐεῖν «ἨΙ]άται., 
Τη Ἐγαπσθ, απά 1π ΒΟΠ18 οἴμεν Γοτοίση οοιπ/ίτΙ65, ἴο γοιπᾳ Ῥεορ]θ 
ΥΕΙΥ ο{ίθη ἆο ποῦ 6ΥεΠ 56 09Π6 αποίμεχ Ὠθίοτο {αυ ατθ οοπίτασίαᾶ, 
Ῥπΐέ δὲ Ῥατ] ΟΙπ]κς 16 παϊσΏί 1Π ΒΟΠΠΘ 68565 Ὀς6 «πΠΡΞΕΘΙΗΙΥ᾽ οοπᾷποί οἩ 
πο ρατί οἳ  Ῥατεπί {ο τεία5ο α. Ῥτοροβα] οἳ ππαχτίαρο Τοτ α ἀααρΏίεχ 
Ψο ἀθβίγεᾶ {ο 5οχνο ἀοά ἴπ {πο πιαττῖθᾷ βίαΐο. 'ΤΠαίῦ ἴπο πιβἰάση”5 
ν]] ελοι]ά Ὦα 1ο οπί{ιτεΙγ οαῦ οἳ αεσοοιπί Ὁγ Ῥατ] οπη 5ΙΥρτί5δθ ηοΟ 
0ηΏ6 ΠΟ 18 8παΤοθ Οἱ ἴ]θ Ῥοπθυ ῥῖγεη {ο Τ4{ΠεΥ5 4ΠΠΟΠςΡ ἴ]ο 1ενς 
(εοπιρ. Ἐα]ᾶ. ἀἰετί]ι, ϱ. 281) απᾶ ἄπθε]5 (Ἠουτη. Ργίυαἰίετίι. 8 50 1.) . 
Μεγε;. 

ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος. Ἐ]ίπει (1) α8 Α. απᾶ Ἠ.., {γ Ίο ὂε ραεί ἴ]ιε 
Ποισεγ οἱ Ίιεγ ασο, οἳ πιογθ ρτοῦαδ!γ (9) {[ εἶιε Ἱαυα γεασ]ιεᾷ ἴ]ε αφε οἳ 
ππαϊιιγ{(ψ, Ππαρ]γίπρ Ἠθυ Πανίησ ραβῖ {ο Ῥογίοᾶ αὖἲ πνἨΙσ 56 αἰίαϊπεα 
Ἱν, Τ]Ἡο ποτά 15 ποῦ {οαπᾶ ἵπ ο]αββῖοα] ἀπαθῖς. Τη Ἐιβδίαίμίας, ἴμθ 
πγε]]-Κπο η οοπηππεπίαίου οἩ Ἠοπῃοχ, ἴο νονὰ 16 αδεὰ ἴπ ΒεΠΡθ (1). 
Ἠετο {ο οοπ{εχέ 5Θ6ΙΗ5 {ο τοφαῖτο (2). Τ1ο οἰαδείσα] οᾳ πἱνα]επῇ Γου 
(1) ἱ5 παρακµάζω. ΑΘΡΟΠ. Ερίεί. 10 πδεΒ ὑπέρωρον ἶπ ΒΕΠΡΕ (2). 

καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι. ΤΗ{εγα]]γ, απᾶ 5ο 15 ουρἩῦ νο Ῥε {ια 
18, 1 16 Ῥο {αΐν απᾶ τεβεοπαῦ]θ ἐ]αῖ 6 πνὶδ] οἳ εἶπεν ον Ῥοῦμ ραχίίες 
βΠοι]ά Ὦε οαττ]εᾶ οτ{, απ 16 πγοπ]ά Ὃο ἹαχξΗ {ο αοί οἱΠπθγνήδθ. 30π16 
ἐπῖπ]ς (μα ἴμο τοίθγοποθ 15 {ο ἴ]ο ἀἱβστασο Ιποιγτοᾷ ὮΥ α πιβΙάεη, 
εβροοία]]γ α {ονίδη πιαϊάθη, πο Ἰαᾶ ραβξεᾶ {πο αρο οἳ τπαζατΙίγ απᾶά 
να 5Η] αππηαχτίθ---ᾱ, ἄἴδστασς ἹνηΙο] αἱξο αἰίασ]λαᾶ {ο α. ουδ] 
{αίἩοχ πἩο Ὠαᾶ ποῦ ρτον]ᾶεᾶ α ϱαϊίαρ]α πηαχτίασθ ΕοΥ Ἠοτ, Οἱ. Ἐσε]αβ. 
γι, 95, «Μαιτγ ἴἩγ ἀαασηΏίαγ, απᾶ ποια Ἰαβδέ Ῥοτ[ογπηθσᾶ α ποαἰσηίσ 
πηα{ίογ. Τπο Ἠαδδῖς αἀνῖςοᾶ ταί]ον {λαί α 5Ίαυο 5Ποπ]ά Ῥο τε]εαδεᾷ 
ἃ5 α Ἠαςραπᾶ Γοχ {ο ἀαπσλΏίου, ἔπαπ ἐλαί 5Ἠπο 5Ποα]ά τοπιαῖα πππηασγ]ες, 
Οἱµ6τς, αραϊη, ἐίπ]ς ἐλαί πο ἄαπσεν οἳ βἰπ (στ. 2, ὅ, 9) 15 Ἠεχο 
τε[εχτεά {ο. 6ο Ῥσο]ας. κ. 9. 

γαμείτωσαν. 1.6. ἴ]ιο ἀαιιρ]ζετ ατιᾶ 6 βιἴ{ογ, 

8Ί. μὴ ἔχων ἀνάγκην. Τ]ΠΙς πη]σΏὲ 6 ιο σα5ο οἴίπος (1) 1 πο 
τηθίᾶθη Ὁς ποῦ βρεσϊα]]γ ἄοβίτοις Τον {πο πιαγτ]εὰ 16, ος (3) 1 Ἰες 
Ἠαπᾶ ὃς πο βοαρ]6 1Π πηαπχίαρο, ος (8) 18, νε 5οαςΗέ, 51ο Ὦε αν] - 
Ἠπᾳ {ο ποοορί ἴπο Ῥτοροδα]. ΤΠο Ἰαησααρο οἳ πο Δροβίϊθ επιῦταςθΒ 
α1] {Ἠταρ 5ΙΡΡΟΒΙΦΙΟΗΒ, 

ἐξουσίαν δὲ ἔχει. Τ1ο Ἱοριθτηκίο αππ{]ογ]έγ οἳ ἴλο Ῥατεπέ 15 ρτεαῖ, 
Ὀαΐῦ Ἡθ Ἰαβ πο τίρηί {ο ἐθαῦ 5 οἨί]άτοι α5 Ππιθγο ολμαί{ίει5. Ἠε οβΊ 
οπ]γ Ὀο βαϊᾷ {ο Ἠαγθ ΄ροἵγθχ 9Υ6Υ 5 ονΏ ΙΙ] νθι Ἠο σα αοῦ υζ]- 
οαῦ 5ε1ΠΒΗΙΥ νατίησ ιε τθαδοπα)ῦ]ε γίδ]ες Οἱ {]ιο5θ π]λοπα ἀοά Ἠα8 
οοπηπα{θᾷ {ο Ἠ]5 σᾳχ1θ, 

καὶ τοῦτο κέκρικεν. /ΤΙ ἵπ οἴπετ Πρ]ίος ποῖοης ποίμίπα 15 Ῥει- 
πη]τ{εᾷ {ο ολ ]άτεπ ον ]ιοιέ ἐ1ιο αιιλοχΙϐγ οἳ είς Ῥατεηίς, ΠηΠς] 1655 
18 16 ἀοβίταῦ]α (]αί Γγεεάοπι ϱποπ]ά Ὀο ρίνον ἴπεπα ἴπ εοπχαςίπς πια. 
ΙΠΙΟΠΥ.. Οα]νῖη. 
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τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον. Το Κθερ Πΐ ουπ ἄαιρ]ιίεγ αἲ Ἠοππε 
πηπηαχτ]ες, 

88. καὶ ὁ Ὑαμίζων. ΤΠο Ἰάρα 1Π ἴ]ιο Αροβί]ε᾽5 τηῖπα 19 {αῦ δοΐ]ι ἄσο 
πγε]]. ἙῬτί υλεί]εν ντε τοαᾷ καί οΥ δέ Ίπ ἴχπε αροᾶοβίβ, {πε βεπίεησθ ΙΠΥο]νες 
Αη απασοἰοιέ]ιοπ. Τ]ε 1 Πετεπες Ῥείνεεη {πθτεο. ἐκγαμίζων απᾶ {με ὑεχή 
16 (]ιαῦ {Πο {ογπ1οΥ οπιρῃαβίΖ65 ἴ]ο ρατίΐπρ νι {πε ἀααρηίθς, ΄ΤΙΒΥΥΥ- 
ἴηρ ἨςΥ ο, 85 Ὑθ ΡΑΥ, ΨΊΙ]Ε ἴἶιο 106 βἱρπίῇθς ἐ]α εἴπιρ]ο αἰνίπρ 1 
τηβΙτί8ρο. ΤΗθ τεκάῖπρ ποιήσει ΊΠΙρΙΘΒ (λαέ {μα Ῥτασίῖοε ὕμο Αρορί]ε 
15 τοοοπηπιθηΚ πρ 5 ποῦ ἃ 6ΟΙΗΊΠΟἨ 016 αἱ Ῥγθβεηί Ῥαΐ (]ιαῦ Ἡθ Ἠορεβ 16 
γη] Ὥθοσππθ Βο. 16 πας ἴμο {α111ΥΘ {ο ἀἱβεθγη {115 νἩΏΙοἩ 1εᾷ {ο ἰλπθ 
οοΥγθοἴίοη 1Π{ο ἴπθ Π1ΟΙΘ ΟΡΥΙΟ1Β ποιεῖ. 

89, 40. ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΡ ΜΑΠΗΙΑάΒ ΟΕ ΊΟΜΕΝ. 

89. γυνἡ δέδεται. Το Ροχ[εοῦ ΠΙΒΥΊΚΑΕ {19 Ρεγππαπεπύ παίατε οἳ {8 
πηβΥΥΊάσθ οοηίτασῦ. ἈὈ6ε Ἠοπῃ. ν. 2. 

ἐὰν δὲ κοιµηθῇ ὁ ἀνήρ. ΙΗ{ετα]]γ, 16 Ἡετ Ἡπβραπά 5166Ρ, ΟΥ ΤαἴἨ6Σ, 
Ρ6ΥΊΙΑΡ5, Ό6 1814 Το 5Ί66Ρ. ἴπο ποτᾷ βεπεγα]]γ πβθᾶ οἳ {ο ἀεπία οἳ 
Ολν]είαηἩ», οἳ ἴπο βαἰπίς οἳ ἴῑιε ο]ά οουεπαηῦ απᾶ εΥεη οἳ ἴπε Ἠεαίμεη. 
Τμο ρ]χαβο 15 88 οἱά α5 Ἠοπιεγ. Ἀ66 1. χι. 241, απᾶ ΒορΗ. Β1εοίγ. 
509 ὁ ποντισθεὶς Μυρτίλος ἐκοιμάθη. Οἱ. Μαϊ. κχνῃ. 5: ζοῦμπ ΧΙ. 
11: Αοΐς να, 60, χΙ. 96. Βί Ῥαα] πδεβ 16 {η οἩ. χἰ. 50 απά ο. χΥ. 6, 
18, 90, δ1, απά ἵπ 1 ΤΗ6ΒΒ. ἵν. 18, 14, 16. Τπο ππίευς οἳ ἴμα Ο14ά 
Ποςίαπηοηί αἱ5ο ἀοβαῖρθά ἀθαί] {Ίας, 85, ον Ἰπρίαπσς, ἵπ Ώεπΐ, κσχῖ. 
16: 1 Κίπρε Π, 10: Ῥαπ. χΙ. 9. Έπαςδ ἀεαίμ 15 τουρεά οἳ 1811 105 
ἴθιγοις. Πέ 15 α οοπᾶΙοη οἳ ῬαχβαΙΙΥ, ποῦ νΠοΙΙψ, βπερεπᾶεᾶ 
οοηβοϊοπβηθΒς; α ψαϊθίηρ οἳ {πο εοα], ἵπ αππῖοηἨ η 105 Τιοτά απ{1] 
Όιο στεαέ αφακοηῖησ. Οα]νίπ ΤΘΠΙΑΥΙΚΦ {Παῦ {ο 1πΐευ ποπ ΙΒ 
Ῥαββαρο έ]ιαί {1ο βοπ1, 5ερατα(εᾶ {τοπι ἴμο Ῥοάγ, παβ νηζλοπί βΕΏΒε ΟΥ 
Ιη{ο]]ίροπσθ, ποι]ά Ὦθ {ο εαγ ἰλαῦ 16 γνας νηλοπί 19. ἈῬεο 2 6097. 
χἩ. 9. Το αοτῖςδί Ἠθχθ, α5 Ιπ ἀπέθανον, ΤΕἴΘΥΡ ηοῦ ΟΗΙΥ 6ο εμο ραρί αεῦ, 
υτπῦ {ο {116 ργεβοπίῦ οοπς161οῦ. 

µόνον ἐν κυρίῳ. ΟΙ. 2 Οογ. νἰ. 14. ΤΠο πιαπτίαρε οἳ ψ]ᾶοσπβ γ88 
ἀϊδοοαπίοπαποσθᾶ, Ὀαῦ πού {οτρίάάεηπ. Ὁπαας οεγίαῖη οἴτοιπηθίβηςες 16 
1γθβ 6Υ6η οπ]οίπεᾶ. 866 1 Τη. ν. 9, 11, 14. Βαΐ υπάει αἲἰ οἴτοιπη- 
βίπησθς πιϊχεα ΠΙΔΙΥΙΗΡΘΡ Ὑγεγθ {ο Ὦο ατο]ϊάεᾶ. 

40. δοκῶ δέ. Νοῦ ἰλαί ἴποτα Ίγαξ απγ ἀοπθί 1π {πο Αροβί]ε5 πα]πᾷ 
οἩη. {ῑ]ς ροϊηζ. Τ]θ πονᾷ αδεᾷ ἱπαρ]ῖος {11 Ῥεγβααρδίοη λαού 1π {Πο 
αᾶνῖςο Ἡθ Ἠδᾶ ρῖνει Ἡε Ίγα5 βρεα]ίησ απᾶςαχ {9 ἀῑγεοίίοι οἳ {πε ἨΗοΙγ 
Βρϊτ]{, 

κἀγώ. Νοῖ, α5 Α. Υ. «1 Επ] αἰβο,᾽ Όαῦ 1 νι θλαΐ Σ, {οο,) α8 πε] 
858 Οἴ6Υβ. 
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ΟΗΑΡΤΕΗ  ΥΙΙΙ. 

2. ἐγνωκέναι ΝΑΡΡΕΓΑ, 

[οὐδέν] αξἴει οὕπω οπα{ ΝΑΒΡΕ. Υούας Τιαῖ. Υπα]σ. Ἐ απἆ Ῥεβ]ίίο 
Ιηβοτῦ 15, 

ἔγνω ΝΑΡΒΡΡΕ, ᾖἔγνωκε τεο. πι Ἐ,. 

4. [ἕτερος] αἲῑοι θεός οπη{ ΝΑΒΡΕΕΑ γοίας Τιας, Τα]ς. ΤτεπαεΠβ, 
Ἠθο, Ἰηβετίς ση Ῥοβ]μίίο. Μοβί Ῥτοβαδ]γ α πιατρίπα] σ]ο55. 

Τ. συνηθείᾳ ΝΑΒ. Ἆεο. συνειδήσει ΏΕΕΑ Υείας Τιαῦ. Υα]ς. Ῥεεβίΐο, 
Τοτύπ]Παη (Φε ῬΡιαιοϊία ο. 14). 10 15 τετ ἀϊβιοπ]ὁ Ἠοτο {ο {1ε]] 
νπΙοἩ 18 Ι]6]Υ {ο Ὃο ἴμο οτἰσῖπα] τοαᾶῖησ απ νο] ἴπο ρ]οβ. Τ]ο 
θασ]σ απἰ]λοτΙ{γ οἳ Τοτία]]αη ση] είσαι νηζῃ τηαηΥ ἵπ Ίαγοιχ οἳ {μα 
χεο. {οχί, απᾶ ἴ]ο Γποῦ ἴπαί ιο οἰίαίίοη ἴ8 ποῦ τετΏα] ΡΤοτθΒ {παῦ 15 
{εχῦ Ία58 ποῦ Ώθεη οοττθοἰθᾷ {ο αρτοθ η έ]πο οορίες οἱ ἴπο Ν. Έ, συνή- 
θεια, Ί10ύἩΘΥοΥ, οΏ]γ οοοἩπτΏ οπςθ ασαϊπ ἵῃπ Βί Ῥαα]”5 ντΙΙησΒ (6Ἡι, χἰ. 
16) απᾶ {ῃοαη ἴπ α 5Πση{]ν ἀιβετοπῦ 5εηξο. 

8. παραστήσει ΝΑΒ. µπαρίστησι τθο. πα ΤΗ Ὑείαρ Τιαίι. Υα]ρ. 
Οτίᾳ, 

οὔτε ἐὰν φάγωμεν. Τ]ϊ9 ἵ5 {πο οτάει οἳ ΝΡΕΕ Τείτς Τιαί, Υα]σ. 
(απ{]οτίπεᾶᾷ ο.) απᾶά ῬεςΠίζο, απᾶ ΤΠΑΠΥ οἱ ἴπο οατ]ετ Ἐαί]οι, 
ΤιποβπηαΏἩ, Ττγεσθ]]6ς, απᾶ Τ1βοποπᾶοτέ ἴπ 15 δατ]1θΥ ος Π10ΠΒ, {ΥΑΠΕΡΟΣΞΟ 
ἴμο οτᾶεχ, Ῥ]ασίτπρ ἐὰν μὴ φάγωμεν Πτα ηἩ ΑΒ απᾶ 5οππο ΜΒ», οἳ Ὑπα]ᾳ, 
Τηΐθγηκ] ογἰάεηπορ ποι]ά ἔαγοιχ {πο οοηπθοίΙοη Ῥείγγθεη μὴ φάγωμεν απᾶ 
ὑστερούμεθα. Ττεσε]]θβ απᾶ Ὑοςίοοίυ απᾶ ἩΗοτῦ, ΠούπΕΥΟΥ, τεἰαῖῃ {15 
οοπηθοίίοἩ, Ῥαῦ Ιπγοτῦ {πο οτᾶοτ οἱ {Πο ἴπο 5επίεπσθς επάϊῖπρ ση] 
περισσεύοµεν Δηᾶ ὑστερούμεθα. 

11. ἀπόλλνται γάρ ΝΡΒ, ἀπόλλυται οὖν Α, καὶ ἀπόλλυται Ὦ. ἈἘοο. καὶ 
ἀπολεῖται ΕΕ Ῥεβλίίο, Υπ]ᾳ. απᾶ Ἰπεπαεαβ. ΤΠο εορῖθβ οἳ Υείας 
Τια0. ατα αῑνιᾶαᾶ. 

1--19. ΤΗΕ ΩπΏβτιον ΟΕ ΜΠατβ ΟΕΕΕΒΕΡ ΙΝ ΒΑΟΠΙΓΙΟΕ 
πο ΙΡΟΙΑΒ. 

Τηοτο 18 α στεαῦ οηθτα] αἰπαϊ]ατίςγ Ὀείσεοη {Ι5 οἨαρίετ απᾶ Ῥοπι, 
χιν. Τ]ο απθβθοη οοπἹθ8 Ὠοίοτο ἴμο τεαᾶετ ἴλθτο ἴπ 8 βοπιθψηα 
ἀϊβογοπί ἔοτπ. ΤΠθιο τα]θς ἆ1θ Ἰαίᾷ ἀοππ εοποργηίηπσ οἶθαπ απᾶ 
ππο]εΒπι τηθαίς; Ἠετο αὐοπῦ πηθαί5 ο ογθᾶ 1π εαοτίῃσο {ο 149οἱς. Τπενα 
ἴλθ πεα]ς Ὀτοίμου 18 8 ᾖον; Ἠθτο Ἡθ ΠΙαΥ Ὀο 8ἶ5ο α ἀθπΠ{Ι1θ. 6ο ποίο 
ΟΠ Υεν. 7. Ἐπαὸ ἐπῖς ἀϊετοπορ οπ]γ Ῥτίπσς οπῦ ἴπ βἴχοηροαχ τε]ῖεξ {πε 
Ἰᾷοηπ10γ οἳ πο Ῥτϊποῖρ]ε, 88 Ἰαῖά ἄονπ ἵπ οἩ. νΙ. 12 οἳ 15 Ερίεί]ο 
(πΊθτθ 5εο ποίε). ἨΜαίίοτβ οἳ {5 Ἰάπᾶ ατθ Ῥατε]γ πα ετοπῦ ἵπ ἔοτῃ- 
βε]νθΒ. Τί 18 οπ]γ βο ἔαχ 58 {Ίου αγο Η]κεὶγ {ο αβΏεεί ἴπθ οοπἀπεί οἳ 
οὔετς {λαί {Που Ώθοσππθ ἱπιροτίαπῦ. Τ1ο ΟΠαἱδίίαπ γγαξ ποῖ {ο Ῥε οΥεΓ- 
βογαρα]οαβ; πού 6ο ἐτεῦ Ἠήπιςα]{ αὐοτῦ 61ο Ιαν{α]ποαξς ος απ]αν/α]πεξΒ 
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οΕ {18 ο ἴμαί ρανΙσπ]αγ ααἲ, Όα{ {ο οοηβΙᾶεχ 81] ᾳπεξβίῖοης5 οἳ {15 ΚΙπᾶ 
οη {πο Ῥγοβᾶ σεπετα] στοαπᾶ οἳ ἴῃο νε]αχο οἱ {Πε οοπηπηαπΙϐγ, ατιά 
{Πθγδίοτθ, 5 α τηαίίεν οἱ σοπχβθ, οἱ {πε ΙπάΙνιάαα]ς πο οοππροβεᾶ 10. 
Τηο Ιπβγαοίοᾷ ΟΠτϊράαι Ἐπθι υε]] εποασΏ (παῦ αη 1Ι4οἱ γνας Ῥαί 
8 Ῥϊεσθ οἱ ποοᾶ οΥ 5ἴοπθ. Ῥτπΐ α]] πετθ ποῦ 5ο εηΠσῃίεπαᾶ. Ἐβοῇ τγαξ 
{πεχείοχθ Ῥοιπά {ο οοπβιᾷθγ ἴπε οΏθοῦ οἳ Ἠ15 οοπάαοῦ ο ο{Π6ΥΑΡ, απ 
ποῦ ΑΠΠΡΙΥ {ο αοῦ ας 1 ο πεγο {Πο οπ]γ Ῥατίγ οοποεγτπαεᾷ. ΒΣ ἴμα 
ἀεοϊβίοη 1π Αοΐς αν. 258---29, ἴ]ο (ἀοπέϊ]ο οοηγετίβ πγετο βρεοΙα]]γ 1Ο0Υ- 
Ῥιᾶᾶσεη {ἴο οαί ππεαῖίς οὔετεᾶ {ο 14918. ΝΙγ ἆοερ Βδύ Ῥαπ], 16 πηαγ Ῥα 
Ἀβ]εθᾶ, τη] πο τθίθτοησθ {ο ἴπαίῦ ἀθοῖβιοη Ἠεγε, αηΏᾶ 1Π ΒΟΠΠΘ 683868 
6το α ἀῑβετεπί οπο2 ΤΠ ποιπ]ᾷ 8θεπι ἰλαί {ο ἀϊτεοίίοης ϱἵτεη 1π 
Ασαΐς αχγ. Πεχε Ιπίεπάεᾷ {ον βρθοῖα] οἰτοππηξδίαπσθς, απᾶ ποῦ {ου ΑΠ 
ππ]γεγρα] γπ]θ. Τ]Πο Ιείίετ οοπίαϊπΙπρ {Πεπηα Ίγας αἀάταβεεᾶ οΠΙΥ {ο {ια 
ΟΠατοῃες οἳ ΑπΙοσΠ, ὢγτῖα, απά Ο1Ιοῖα, απ γγαξ Ῥτοβαβ]γ Ιπίεπᾶρᾶ ἴο 
8]]αΥ ἴ]ο νΙο]σπσο οἳ πε ἀἱδβεηπβΙοηβ Ὠεύπεεη «/επί5η απ επί] 
οοηγεγίς. 

1. δέ. Νεχί, αξ πο ελοπ]ᾶ εαγ. Πο Αροξίιε ἄηβΠετΕ αποίηοαν οἳ 
1ο απθβίῖοης υΙοἩ Ίατε Ώθει εαὐπαϊθθθᾶ {ο Ἠϊπι. 

εἰδωλοθύτων. Τηθξο ποιο ἴμο Ῥατίς οἱ ἴο βαογ]ῇσο ποῖ οοπβππηεᾶ 
Ὦγ ἄτα, ραῦ τοβογναᾶ, 5 1Π ἴ]ιθ 1 ουΙ5Η ρεασε-οβετίησς (5ε6 Τιου. νΙ]. 15, 
16, κκ. 90). ἴοτ {πο πξε οἱ {πε Ῥτϊθξί απᾶ ἴπο πογβΒῖίρρετ. ΒοἵΠ6- 
{1Π1ΘΒ (566 ο. κ. 25) πο πιεαῦ ποῦ οοπβδαπιεᾶ ἵγας β5ο]ᾶ ἵπ ἴπο ϱΠαπαρ]θβ 
858 οτάίπασγ Ὀαίσμεν”5 πιεαῖ, πηζποαί αηΥ ποβοαΊοπ ἴλπαῦ 16 Ὠαα ετεν 
{ογππεᾷ ρατό οἱ α βαοτῖῃσθ. “ Μορί ραῦ]ο επἰετζαϊητπεη/{β,) βαὖς Ώθεαη 
Β{8ΠΙ6Υ, ΄απᾶ ΤΙΑΠΥ Ῥτϊναίθ Ἰῃθα]5, ΊΘΥΘ ΤΠΟΥΘ ΟΥ 1655 ταπιοίθΙΥ {πα 
αοοοπαιραηπηθηῖς οἳ βαοτίβοθ....... Τμϊς Ιᾷεπβοαίοη οἳ α. βαοτίῃσθ απᾶ 
8 1θ85ύ γγα5 οαγτ]θᾷ ὕο {Πο Πϊρηεξί ΡΙ{οἩ απἹοης {ο ἄτθε]ςς. Βαοτίβσθς 
απο οπιππεταΜεᾷ Ὦγ Ατιςζοῦ]ε (ἨΜἱσς νπτ. 9), απᾶ ΤΠπογαιᾶθς (π. 98), 
απηοηρεῦ {πο οἩ1θξ ππΘαἨ5 οἳ βοοῖα] απ]ογπιθεηΏ. Ἡεπεο {πο ἆμΠοπ]τγ 
χο[θττοᾷ {ο ἵπ {πο Ῥτεβδεπί οΠαρίεγ γ/α5 Ι]κα]γ {ο Ῥε απ οκίτετηε!γ Ρτθςβς- 
Ίηπρ 0ΠθΘ. ΑΊΠΟΗΡ {Πο ᾖεπβ (Νατη. παν. 2: ΡΕ. ονΙι. 28) {ο ρατία]α οἳ 
Ἠθαίπεη ϱαογ]ῃσθς ας βἰτιοί]γ ογριάαάεηπ. Β6ε 4ἱξο Ἠετ. Π. 14. Έοτα 
ἀεξοτιρίῖοη οἱ Ἠεαίπεη 5αοτΙῇςθΒ, 58986 ἨΗοπιαγ, Πίαᾶ, Ῥοοχκ τ. θ06-.-19. 
Ο1. αἱ5ο Ἠοτασθ, Οᾷ68 τπτ. νΠ. 6, τι “Ύονεταπῃ ἆπ]σθς ερα]ας οὐ αἱρατα 
..«ΟΒΡΥΙΠΗ. 

ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν. ἈΒοπιθ Ἠατο 5αρροξδεᾶ α Ῥατεηίμεβίς 
οοηππεποῖης αἲ ὅτι, «Ῥοσεβαδθ πε α]] Ἠατο Κπον]εᾶρθ, απᾶ Ιπο]αάῖης 
{ο πῃο]ο Ῥαβε8σο Ῥείπθεη {πθβο ἹΠοτάς απᾶ ΄'πο που ἰπαί 
8η 1491, ὧο., 1π νοχ. 4, ὙΠθχθ ἴ]αο οοπβγαοΏΙοη 1Π νοθγ. 1 15 τοβαπιθᾷ. 
Ῥτἱ 16 16 Ῥείίεχ {ο τερατά {πο ρατεπ{]εβῖς α5 ῬεσιπηΙηρ αὖ ' Κποπ]εᾶσε 
ῬαβαείὮ αρ, απᾶ εχίεπάϊπς {πεποθ Το {πο οπᾶ οἳ νου, ὃ, απᾶ ἴπας 
αποῖᾶ ἴἩθ πδο οἱ οἴδαμεν ὅτι Ιπ Ίππο Β6ΏΒΕΞ 1Π 1Πθ Α8Π1Θ Ῥ8ββ8ρθ. 
ΤηἨο Αγροβί]ε πποτᾶς ατθ πηοῦ {ο Ὦο τεσραγάεᾶ ας Ιτοηῖσοα]. Ααπιῖβ- 
ΞΊοΏ Ιπίο ἴμο ΟἨτ]και ΟΠατοἩ Ὀτοιραί πα 1 α ναβύ απιοαηῦ οἳ 
ερ]πΙύπα], απᾶ ϱπεη Ιηίο]εοίαα], επ]ρ]ιζοηπηθη6. «1 ἆο ποῦ ππάε- 
ἰ8Κθ {ο ἴθιοὮ τοι 86 Ίπ6ηΠ ἀθβθαίο οἳ Κπον]θαᾶσθο: Ῥαῦ γθ ατε ἴο 
Ὀ6 αἀπιοπῖεμεά ο πδο πΠαῦ ο Ὠανε νε]] απᾶ Ῥγπάεπ/{]γ. Ἠρβτα. 
ΤΗΙ5 οοπηπηεπία{ουγ ΣατίΠεγ τεπηαχ]5 {]ιαῦ ἴπετο 15 πο οοπηίταάΙοξίοη 
Ῥεύπθεη {Π]5 γεχβε απᾶ τεγ. 7, ΙΠ8ΡΙΗΠΟἨ 88 9εχε 16 15 Κπονιεᾶάσο ϱεηε- 
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8]1Υ ιαῖ 15 6ροΚκοπ οἳ, π]θγεας {]θτο α Ῥατσπ]αχ 5οτό οἳ Κπον]οᾶρο 15 
πηθαηύ. Τηθ πιθαπῖησ οἳ {15 αρρατεπύ ἀϊστεββίοη 15, Ίο α]] Ἰκπουν 
ἐλαῦ ΟΠµτίςάαηΒ, ὮΥ υιτίαθ οἳ ἰλαῖτ Γ6]]ουςΠΙρ ναι ΟἨτίβέ, Ῥοββεβς 
Κπον]αᾶσο; Ὀταό 16 15 ποῦ προπ ἠλμεῖτ Κπον]εᾷσο (οί {]ι6Υ ατθ {ο τα]γ. 
««Απᾶ γοῦ 5ου 1 γοα α Ππογθ εκοθ]]εηῦ γγαγ.ὴ 

ἡ γνώσις φυσιοῖ. Κπον]εῖρο ἵβ α ροοᾷ Οήπῃ 1π ἴὲ5 πα, ρα 16 πθρᾶς 
ο ππᾶσυ ἴ]ο σαἱάππσος οἳ α Ἠϊσ]εν Ῥτϊποϊρ]α. Ίψα πιαγ Κπον (]ιαί 
έαη 14ο] ἶ5 ποίμῖης ἵπ {Πο πνοχ]ᾶ.᾽ Απάὰ α]] {Πο πδθ πθ ΤηαΥ π]αΚθ οἳ 
ἐλαί Ἰσιον]εᾶσο πιαΥ ῶ6 {ο ἀεβρῖ5ο {πθ ῬοοΥ ογθαἔατο ΥΠΟ 49688 πιοῖ ΚΠΟΥΥ 
πγ]ιαῦ στο ΊΚπονν, απᾶ {ο αδε ἴ]ια Ηυοτίγ οας Ιπον]εᾶρο ίνες 5 ἴῃπ α παν 
{ο ἆο Ἠἶπαι Ἱπβπϊέθ Ἰαχπα. Βοππείμῖης οἷξο παπι α Κπον]εάρο 11κθ 0115 
15 πιαπίεά 1η οτάστ {ο ’ Ὀπῖ]ά αρ) ενα ΟΠατοΠ. 

ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. Ίονο Ῥι]άείῃ πρ. ἸἈοίμίηα Ἰα5 ἆοπα πιοτθ 
{ο οὔβοιτθ {1ο οοππεσοίοη Ὀείψεεν ἀῑΠετοπί ραξ55ασεΒ οἳ {ο Χαν Τερία- 
χηθη{, απᾶ ἔο Ὑεα]κεη οἳχ 8εΠ56 οἳ {6 Ι4επζψ οἳ εοπ(πιοπί Ῥείπθεπ 
Ἡτς ἀἰβογοπί Ἱγτ1{θοις, {παη ἴ]ιο πδο βοππείΙπιος οἳ {πο Ἐπισ]ί5] υγοτᾶ ἴουοα, 
απᾶ βοπιθίΙπιθς οἱ {ιο πγοτᾶ ο]ιαγί(ψ, ἀετινεᾶ ἔχοπα ἔπο Τατ σαγίίας, ἴο 
ἐχαπηβ]αίο ἔμπο πγοθε]ς γοτὰ απΙ[ουπη]γ αβεᾶ ἐλτοισλοαθ, Οἰκοδομεῖ ΙΠίχο- 
ᾷασθβ α πιείαρηοχ {ακαι Τοπ {πο σταᾶπα] Ὀπ]άϊης οἳ α Ἀοπβδθ, απᾶ 
αΡρ]Ιεᾶ οἶί]ει (1) {ο ἴῑια σταά πα]. Γογπιαίίοη οἱ Ἱπάϊνιάπα] εἸαταοίας, ΟΥ 
(ὁ) {ο πε ρτογγίΏ οἳ {πο ΟἨτίςίαπ ΟΠατοἩ, Τμο ποτᾶ 18 Γοαπά ἴπ Ροία 
βἰση]βοα[Ιοης ἵπ οἩ. χἰν. 4, Ὀτί 16 15 ΠΙΟΓΘ ΟΟΠΩΙΠΟΠΙΥ Ἀδεᾷ ἴπ ἴἶα 
βοοοπἀ. Βεο ΕΡΗ. ἵν. 19, 16, αἱ5ο οἩ. χἰν. (μτοαρλοαῦ; απᾶ ποίεδ ΟἨ 
οἩ. 1, 1Τ, νι. 19. «Τί 15 ]ονο {μαί οάΙβεί: Ίοτο ἴλαί Ῥαϊ]ᾶς πρ Ῥοί] 
{ο ολαναοίει οἳ {πο ΙπάΙνιάπα] πηαη απᾶ {ο βοοϊείσ, 6πΟἩ ἨΠΕΠΙΡΘΥ οἳ 
πιἩῖς] 15 «οἈοβεη ἵπ ΟἨτίεί,) {ο Ὦ6 “Ἰο]γ απἆ νηἰθλοαί Ῥ]απ1ο Ῥε[οχε ἀαοά 
ἐπ Ἴουο.. Οἱ. 8ἱδο 1 Τιπι. ΠΠ, 16: 1 ου. Π. δ. 

2. ἐγνωκέναι. ΤΗΙ5 πιοτᾷ Ιππρ]]ες {πο Κπον]εᾶσε πΥἩ]ο]ι οοπ1θ5 ΕΓΟΠΙ 
οὐβεινα{ίοη απᾶ οχροτίεποθ, .Ἠθ 19Ο. εἰδέναι ποπ]ᾶά 5αυβαπίθ ταί]εχ 
ἴλμθ 1άεα, οἳ ΙπίπΙ{1νε Κπον]εᾶσο. ἈῬ66 8Ώοτε, 1. 11, ποῖο. 

οὕπω ἔγνω. Ἡθ Ἠ88 πενεχ γοῦ ΚποσφΠ. ΤΗ6 8οχ. Ἠθχε ἵ5 εᾳπἱνα]επί 
{ο {πο Ἐπρ]ϊδΏ Ῥεν{εοί, 1Π έιθ 56Ἠ56Θ οἱ α οοπ οι Πίο] Ἠ85 Ώθοσπαθ 
Ππαὐϊια]. 

καθὼς δεῖ γνώναι. 6 1ΠΔΥ Ὦο ραΠεᾶ πρ Ὦγ οας Κποπ]αᾶρθ, Ῥαΐ 16 
15 η Ἡ νουΥ Ηίέ]ο 1θαββοΏ. ἸΝΠαίενοτ οασ Κπον]εᾶρο, 16 15 αἲ Ῥτεδεπί 
Υ6ΣΥΥ Ιπηρογίθοί, Τηετθ 8τθ ΄Τ1ογθ (Πΐηρς Ιπ Ἠθαγεη απ εαχ{] (λαπ αὖθ 
ἀπθαπιθᾶ οἳ 1π οἳχ ῬΡΗΙΙοξορΗγ. Το ἰπαοδύ απᾶ πιοδύ ρεχγ[εοῦ ΙΚΠΟΥΥ- 
Ιεάρο, ἴο Αρορί]ο ἨΙΠ{5, οοπ1θς ἔτοπα ἀοά, θπιᾶ 168 π8τηθ 15 ]ού6, 

8. οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾿ αὐτοῦ. ΟΕ. 1 ἆοχπ 1ν. 10. Αἱ5ο ἡ ἀγάπη 
ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν {ὺ. νοτ. Τ. δὲ Ῥατ] οβτο[α]]γ οοττθςί5 Ἠ]5 Ἰαηριβρθ 1η 
1. 1ν. 9, {ο αγοῖᾷ ΑΠΥ πηϊρίακο ΟΠ {πο ᾳπεβίίοη οἱ ἴ]ιο 5οµχοθ ΝἨθποθ 
ος πιοχα] απβ]1ρ]6β οοπηθ. Ο8, αἷδο οἩ. ΧΙ. 192. Βίὲ Ῥαα] απᾶ Βὲ ζοῦη 
α1κθ ἅταυν ἐ]ιεῖχ Ιπβρίταίῖοη ἔτοπαι ΟΗΥΙ5Μ5 οπΏ ἐθαολίηρ ΟΠ ΕΠΙ ροΐηέ, 
ῶ6θ ᾖο]π νὶ. 57, 44, 45, 65. ΟΌ,βοχνο ἴμθ Ῥοτίθοί. ΤΕ α ΠΙ8Ώ Ίογεβ 
οᾶ, Ἡθ πιαδί α]χοαᾶγ Ἰατο Όδει ΄Κπονπ Ὦγ Ηἰπι). Τε ἀῑδιπείίοι 
Ὀοίψεεπ {ιο ἀῑδεῖρ]ο οἳ ΟἨχῖδί απᾶ {νο παπα οἳ {115 πνοχ]ὰ 15 (λα! Ώιθ 
1β{{εχ 5εο]ςς {ο Ἰπποῦ, ἐς {οΓΠΙΘΥ {ο Ὦθ ΚΠΟΝΗ, 
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4. περὶ τῆς βρώσεως. ΤΠε Αγροβί]θ ΠΟΥ 6ΟΠΊ65 ΠΊΟΥΘ ο]οβαΙγ {ο ἔ]ι 
Ῥοϊηῦ {Παπ 1η {1 οἴδαμεν οἳ γεν. 1. Τποτο ἴπο αποαρίῖοτ 16 ἀρβοτῖρεᾶ αἱ 
ΟΟΠΟΘΥΠΙΗΦ πηθαίβ οβεγθᾶ {ο ΙᾷοιΙδ. Νου Τε βρεοίΒθβ πΠοτθ Θχ8ΟἴΊή 
ὑλαῦ Ἠ16 ΤΘΙΠΕΥΙ 8 αΡΡΙΥ {ο {1ο οα(ἴπᾳ οἳ 6αοἩ πιθβίΒ. βρῶσις ἵδ βἰτ]οβ] 
{πο αοἲ οἱ εαἰΐπᾳ, βρῶμα ἴο /οοᾶ εαίειο. 

οὖν. /Τηογοίογο:) αι οοπο]αβίοη ἔγοπι π]αῖξ Ίαςβ ϱοπθ Ῥοδ[οτθο. ΤΗΙ: 
πηΠζαΐζες αραἰπδί ἴ]ο 168, ἐ]αῦ ἴ]πο ΓΟΥΤΠΘΥ ΥΘΥΞΘΡ 810 {ο Ὦο τοσαχᾶᾷθᾶ αἱ 
ο Ῥατεη{ηθβίϐ, 

εἴδωλον. Βοπιθ Ἠατο ἰγαηε]α[οᾶ, “ἴἨοτο 15 πο 1ᾷοἱ ἵπ {πο ποτ]ᾶ. 
Ῥτπΐ α ταίετεηοσθ {ο {1ο οτῖσίπα] 86Π59 οἳ {μθ ποτᾷ πιαας {115 τοπάθγῖτι 
ΤΠΟΤΘ {πα ἀοποί[α]. Οτίσίπα]]γ αρρ]1εά {ο ἴἶπο {ογπας οἳ πο 5ΡΙΥΙ65 1] 
ἨααςβἙ, ἴδ 68118 0ο ΠΊΘΑΠ ΠΙΘΥΘ ΡΗΠΦΟΠΙΡ οἳ {πθ τηϊπά (566 Ῥ]αῦ. Ρ]αεᾶ 
66 ο). Έτεη ἵηπ ἴπο ΤΙΣΧ., π]ιογθ 16 88 {ο πιοᾶστπ πιθαπίης οἳ οἩ 
ποτ {ἀοἳ, 16 οἈπιθ {ο Ίαγο {λαῦ πιεαηῖπσ 5 ἴ]πθ τοπᾷθιΊησ οἳ α. Ἠοεβτεν 
ψοτᾷ βἰσηγίηρ «ναῖπ, οπιρίγ 5ΠαᾶοιΒ᾽ (μάταια οἴζει 1π ΤΙΣΧ.). Βἱ 
Ἡ). Ῥοουξ, ἵπ 15 Τηίτοάποίίοπ {ο ἴμο ΕΟογίΙπος ο) Νἱφαϊ, 5ρεα]ς5 οἳ 1]. 
ἑΕΠάο]οι οἵ τεργεβεη{α{Ίνο Ὑἱδιοπ) οἳ ἴπθ ΑιύΠοχ οἳ Ἰλατοτίαγ. ΤΠοαγ 
σαη Ὦθ πο ἀοταρί ἴπαί Ῥοῦη εἰσπιβοαβίοπβ οἳ ἐ]πο πγογᾶ πετε Ῥτεβεπί {ι 
Βὲ Ῥατ1”5 παῖπᾶ. “Τποετε 15 πο ΕποἩ {Πως 88 ἐπαῦ νΠΙο] {ο 1ᾷο] ταργθ 
ϱοπῖς. 10 15 Όαί α εΠαάου, α Πσπιεπῦ οἱ {Πο ΠππαρΙπα{ΙΟΠ. 

δ. καὶ γὰρ εἴπερ εἶσίν. “Έου οτε 1 πο αἄ πας ὑ]ιαί ἔποτο αγ6,᾽ 8, 6ΤΙΡ 
Ροβίὔϊοι ο ἐγαίῃ οἱ πἨΙο] 1ο Αροβί]ο ΠπππαθβΙαῦεΙγ οοποθᾶθΒ. κεἴπε 
σα ο Ῥτερεπί 15 εᾳ πϊγα]απύῦ {ο εἴπος. 

ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ Κύριοι πολλοί. Τ19 Αγροβί]ο Ἠετθ 66Υ 
ἰβΙΠΙΥ αἶνες Ἠ]8 αἀλοβίοη {ο {16 οχἰρίεπσο οἳ {μθβε ῬείπρΒ, {λος Ἡ. 
ᾷο6β ποῦ (568 ποχῦ ΥοΥ56) τερατᾷ επι α5 ἀ1νΙπθ. Τηαγ εχἰβῦ, απ αἲ 
σαϊ]εᾷ θεοί ὮΥ ἴ]ιο Ἠεαίπεη. ἘῬτπί ἴπο ἴετπι ἵβ Α, ΤΠΙΡΠΟΙΙΘΥ. δαιµόνιι 
1 {19 Ῥτοροι {1616 {οχ έποςθ βρἰτ]ίτια] Ῥεῖπρς πΠοπη {116 Πδαπεη ψγοτΡΊΙΡ 
ἙῬτΐέ αη 1491 15 ποῦμ]πσ πὙΠαίετοτ. ἈΒε6θ 6. χ. 19, 20. παί δὲ Ῥατ 
ποπ]ά ἄθπγ 18 ἴλαί ἴῃο εἴδωλον ος τεργθβοηἰαΊοη Ἠαᾶ αΠΥ βοτύ ο 
αβΩΙ{Υ νηἴἩ {ιο Ῥεῖηρς πο τθα!1γ το]οίοεᾶ ἵπ ππθη)5 ἴσποταηοθ οἩ 0η] 
Ροϊπέ, απᾶ Ῥτοβθεά Ὦυ 1. Οπ 0115 παγείετίοαβ ᾳαθβίίοη οἳ. Φομ χ:ὶ 
81. αὶν. 90: 9 Οον. ἵν. 4: ἨΡΠ. γι. 19, απᾶ Όλο Ἠεγε]αίίοη ρακείπο. 

6. ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα. Τῃοτο 15 Ρπέ οπο οἴετπα] Επγδί 6αα5 
απᾶ ἑοτπίαίπ οἱ οχἱβίθηοθ. Οοπιρατθ Τ0Υ ἴμθ Ίο] ρ8βεασο ΕΡΗ. ἵν 
6, 6. 'Ἔ]ο αποϊεπί ἀοοίοτβ Ἠατε ποῦ βίο] {ο οα1] ἴΠο Εαΐπαν {Π 
ογἰρίπι, ἴπθ σαιιδο, ἴε αι]ογ, πα γοοί, ἴἶιο Γοιπίαίπ, πιά {πα Ἰεαι 
οἳ ἐπο Ὁομ...... 19 Βου 16 {ΥοΠι ο ἘαίΠοχ, τοοεϊνίπσ ΗΙ5 βαὐβϊδίοπο 
Ὦγ ροπεγα[ίοη ἔτοπα Ἠίπι, ΤΗο Ἐκί]ετ 18 ποῦ ἔγοπα {16 ΒοΗ, ἃ5 Ῥαΐπι 
τιΏαῦ Ἠο ἵ5 ἴτοπι ποΠθΘ.᾽ ΒΙ5Πορ Ῥδασβοι, Οπι ιο Ογοεᾶ, Ατῦ. τ. 

εἰς αὐτόν. Ὁπίο Ἠϊπι. Τοναχᾷ Ἠϊπι 88 8 ροα] 81 οι (ποαρΏίς 
4951Υ68, ῬΙ1ΡοβΘΒ, 5Ποπ]ά {οπᾶ. Τα Ῥείπρ ψ]ΙοἩ 90Π1Θ8 ἔγοπα ΗΙΠ 
β]οπ]ᾶ Ώου Ῥαο]ς {ο 108 βοισζθ. ΟΕ. Ἠοπι. ΧΙ. 96. 

π. ἡ γνώῶσι Τ1ο ἸΚποψ]εᾶρο οἳ ΨΠΙΟὮ Ὑθ Ίππο Ιπδί 5ΡοΚκεπ 
του, 4--6. Τὲ οπηποί ο Ικποπ]αᾶσο 1π {πο αὐβίἰτασῦ, {ου Βύ Ῥατ1, 1ου 
οἵσοι ἰχοπίσα]1γ, Ώ88 εαἷᾶ (τεχ. 1) ὑμαῖ ΄α παά ἐμαῦ. Τὸ πχαδύ Όλθτε 
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{916 πιεαΏ ἴμο Κποπ]εᾶσο τεραταΐπᾳ ἴ]ε ἴχιιο πβίττο οἳ 8η 14ο] 6Ροε 
ΟΕ ΤΠ νογ. 4. 

συνηθείᾳ. 66 ΟπΙῖσα] Νοίθ. συνήθεια Τηθ8Π8 (1) Ἰπίππασγ, (9) 
οπείοπα (85 ἵη εἰ. χὶ, 16). Το ππεαπίηρ Ἠθτο 18 ἐλο [ατα τΙϐγ ννθ]ὰ 
{πο Ἰά6α, οἳ ἴῑιο 14ο] α5 ἴμθ τορτεβεπί{α{ῖνο οἳ α ορτίαϊπ ἀαἳζγ, απ Ἰᾷ6α] 
ΓΤΟΠΑ πΥΙοἩ πο νοτβμῖρροτ, ΕγοΙη Ίοης Παδῖξ, οοα]ᾶ πο βἸαίκο Ἠϊπηςο] 
11686. 16 να νου ἀἰ[ιοα]έ {ος ἄαεπί]ο οοπγοτίβ {ο βλακο οϐ ἰιαῖτ 
Ἠεαί]θπ ΠΟΙΙΟΠΒ. Μαπγ οἳ {ο Ἠετορίες ο) οαχ]γ ἔἴπιος Ίνογο ἆπθ {ο 
{λος Ιηγϊποϊῦ]ο ΡΥΘΡΟΞΡΘΒΞΙΟΠΒ, 88 18 αἱ5ο {ο Ῥο]ῖοξ 1π τηασὶίο απᾶ 
ποηοταΕῦ, νγἨ]ο 1η αἲ] παίοης Ἠας Ίοπς ϱπγν]νεᾷ {]αῖχγ οοΠπγοχβίοη {ο 
ΟΙπιβΠαπΙ(γ. Τ οη ἐλο οὔ]λαχ Ἠαπᾶ, 16 τοι συνειδήσει 16 ΤΠΘΑΠΦ οἴίηον 
(1) οοπβοϊοπ{ οι ἀτοαά οἳ Ῥδοσοπαίπρ Ιπ ΑΠΥ αγ οοππθοοᾷ υη(] πο 
1491, ος (2) οοπβοἰεπ{ίοι8 αρρτοΠεηβίοη οἳ Ἠῖ5 Ῥογεοπα]έγ, α5 ἔποαρ] 
{16 πηθα{ ΥΥΘΥΘ 1π ΒΟΠΠΘ ΒΘΠ5Θ Ἠ15 Ῥτοροθγ!γ, απά ἴ]ιο εαίῖης οἳ 16 απ αοΐ 
οἳ νοτβΗΙρ. 

καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα. ο ἵ5 παϊρία]κοιι ἵπ Ἠ]5 1ᾷ6α, 
ἔλαῦ ο 14ο], οἵ ταίμεν πο Ῥεῖης 16 ταρτθβεη{ς, 85 κα τοα] οχΙβίοποθ, 
Ῥαΐ α5 Ίοηςρ α5 Ἡο οπίοτίαῖηβ ἐπαῦ Ἰάρα, Ἠο 15 Ῥοιπᾶ {ο αοῦ πρ {ο 1δ, 
ΟΕ, Ὥοπι. χῖν, 14, Το Ἠϊπαι {παῖ οβἰθεπιθίη απγ{ῃῖηπς {ο ο απο]θαΠ, 
{ο Ἠἶτα 16 15 ππο]εαπ. 6ο 4ἱδο ΥΥ. 20, 25 οἳ {16 Β4Π1Θ οΏαρίοαν. 

µολύνεται. ΤΠο οοπβοῖοησθ 1ΠαΥ Ὦο βαῖᾷ {ο ο ἀθβ]εᾶ γ/οη 1 οοἩ- 
τεγς ἴο ο πηςπ {πο ἴθε]ίπςρ ἐλαῦ Ἡο Ἠαβ Ιποιχτθᾶ ἀθβ]επιοπῦ ὮΥ 18 
οοπάποῦ. 

8. οὐ παραστήσει. Ἡ1 ποῦ ρτεβεπῦ 5. Οῇ, 2 095, ἵν. 14: Οο1. Ἱ. 
29,28. ΤΠ β8Πιθ ποτᾷ 15 αδεᾶᾷ 1η Ἠοπι. χὶν. 10. Ο8, οἷι, νι. 19. Τι 
18 πο ΟἨμτὶθς οτθαίατα, ἀοοπιθᾷ {ο Ῥετίςῃ, Ότο Οι Ηἰπιεείι/ ἐλιαῦ 
βΊα]] Ῥγοβεπό πβ {ο ἀοά. Τη πςο οἳ τηοαίΒ, Ίο (]ιαί οἳ αἲ] ο ατᾶ 
{μ]πρε (οἳ, 0ο]. 1, 29). 16 α πηαίίοχ οἳ αὐφο]αίο Ιπβίσπίβοαπορ 1π Ι68ο]Ε. 
ΤΠαγ ατο οἱ Πο τθα] αἀγαηίασο {ο 38, 1 πο 5ο {μδπα; {ο αὐείαῖη Τοχ 
ἴμο 5α]κο οἳ αὈεἰαϊπῖηρ 15 αι πιαίίου οἳ οαπα] Ιπάἱβοτοπσο ἵπ ἀος”5 »ἰσηί, 
Τ]ο οπΙγ απαβίοπ οἳ χθα] Ἱπιρογίαηος 18, πλαῦ εὔεοῦ νγ]] οἳσ οεοπάποῦ 
Ώαγο οἩ οἴμοιςὸ 

περισσεύοµεν...ὑστερούμεθα. Τ]ιο ἴἀθμ, 6οοπι5 {ο Ὀο ἐπαῖ οἳ Ἠατίης 
ΠΙΟΥΘ ΟΥ 688 οἳ γμαί 15 οἳ Υα]πο ἴπ ἴπο ογας οἳ ἄἀοά Ὦ}Υ οα(ῖπςρ οὗ 
τα[γαϊπῖηςσ [τοπι θα {1ηρ. Ἠσποο ἴμο ἰγαπβ]αίίοπτ 1π ἴ]ο Α. Υ., ἔποαρ] ποῦ 
Ἠτογα], σῖνθβ ο βΒ6Π5ο οἳ ἴπο Ῥαξβασθ οχαοί]γ. 1, Ἠοψεναχ, νο ἴα]κθ 
ιο νγοχάς ἴπ ἴπο Ἰπγετίεὰ οταν (566 ΟσΙµ]σα] Νοίθ), χε γ]ιο]ο εαγασίεχ 
οἳ πο ῥαββαρο 15 αἱίογεᾶ. Τήηοθι 165 ὮΏδοοππθβ α τορχοοἳ {ο {οβθ---Β 
ἨΠΙΠΘΥΟΠΕ6 6ἰαββ-- πο ἐΠπΙπ]ς Πποπαδο]νος Ῥαίζει 1Π6Π Ὀθσαιδο {που Ἠαγα 
ΙΠΟΥΘ ΒΟΥΙΡΙΙΟΙΙ5 οοΠΦΟΙΘΠςΘ5, απιά (Πϊπ]ς οἳ {Ποβο Νο Ιπάπ]ρο 1ΓεεΙΥ 
γοῦ ταβΙοΠΒΙΙΥ ἵπ νμαξ πποχγο βογαρι]οις Ρ6ΙΡΟΠΕ τοία5δο, ἃδ Ἠανίηα 
Ἰοπετθᾶᾷ ἐλιαῖν Αρἰτιια] οοπάϊίίοπ {ΠογεβὮΥ. Τη Ίδβροι 5 α τα]ααῦ]θ 
οπθ 1Π αἲ] αΡ68, απᾶ Ὦγ πο ΠΙΘΑΠΒ α]ίθη {ο ἴμο ταϊπᾶ οἳ δὲ Ῥαυ]. Ῥαΐ 

Πιο τεαᾶῖης ἶ5 ἀοπυθζα]. ΤΙ νο αοεορί 1έ, Ίο τηιδί ἐταπβ]αΐ{ο {]ιθ γοχβο 
ἴπαςδ (πο γὰρ οἳ πο τοο, ὑοχί Ῥοΐπς 5ἰποκ οπαϐ), ῬἘπῇῦ πιεαῦ η] ποῦ 
Ῥτοβεπῦ 5 {ο ἄοᾶ: ποσ (οη {πο οέπον απιὰ) 1 Ὑγθ 4ο ποῦ ϱ8ῦ, ἆτθ Ἡθ 

| 1η9 Ὠεῦῦετ, πθΙῦΠθς, ἰ{ πο ἄο ε8αῦ, ατθ 6 {ης 1056. 

1, 608. ᾱ 
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9. ἐξουσία. θε ποίθοἩ οἩ. νι. 4. Ὁπᾶες ογάἵπαχγ οἰτοιπηδίαησθς ντ 
Ἰαγε α τὶσΏί {ο αοῦ προῃ οἩσ ταβίοηα] οοΠΝΙΟΓΙΟἨΠΡ. Βθ6οΟΠ. Χ. 29. Βαΐ 
{Π]β τισ ηας 108 ΠΙ{5, 5εθ ΟἩ. ΥΙ. 12, απᾶ πούθ. Με 8το Ροιπά 6ο τοβρεοῦ 
ἴῃε βογαρΙθ5 οἱ ὗμο οοπβοΙεΠ{ΘΙοἩΒ, (ποισῃ Ῥετμαρς απεπ]Ισμίεπαᾷ 1Π8Η. 
Τη {Πῖς ρατζίοσ]αγ ομ5θ {Πετόθ 81ο ἴΠοβο ἩΠο οοπβοἰεΠΜΙοἩΒΙΥ τερατᾷ {ο 
ἀαιζγ ϱγπιρο]Ισεὰ Ὦγ απ 14ο] 5 Ἠανίπς α τοι] οχἰδίοποε, απᾶ απγΠίης 
οὔεγοᾶ 1π βαοτίῇοςθ {ο 16 5 ΓοΥΙΙΔΙΙΥ ἀθαισαίεᾶ ὕο 16, απᾶ (Πετείοτο 88 
τηβῦ {ο ϱο ρατία]κοπ οἱ ὮΥ ἴΠοβο πο Ἠατο τεποιποεᾶ α]] {εΙ]ουβΠῖρ 
νηζἩ 16. Το ρετοβρίοης οξ 8Π6] Ῥ6ί5οΏ5 πἹαΥ Ρο [αχ ΊΤοπη οἶθαχ, ραῦ 
{λπαῖγ πποίΙνθες αγθ ρατο απᾶ ποτί]γ οἱ τθδρεού. Να πιαΥ δε πβεγ Πατ 
ἴΠεγ, Ὀαῦ νο πιαβῖ Ὀ6 οατοί[α] μαῦ πο ἆο ποῦ ΡΥ ουχ πήβάοπι Ῥείταγ 
{παπα 1Πίο βίῃ. 

πρόσκοµµα. “ ἨΠαϊ τεἙ]{γ 15 έπετε ἵπ ΥοἩχ τοµσίοπ 1 τοι Ἰοοῖς αἲ 
πηΘΏ βἰτασσΗης 1π ἀαΤΙ«Π6ΒΡ, απᾶ α1θ οοπύεπύ {ο οοπρταθα]αίο γοι- 
5ε]νες (]αίῦ τοι αγα ἴη {πο Ηρηί»...Θ]απες---ἰάο]αίογς---“αρειαίοτδ---- 
α]αδ! ἳ5 (λαί αἲ] ἰμαῦ πο Ἠανε {ο βαΥ 2 Ποβθετίβοη. Έον πρόσκοµµα 
566 ΒΏοΠ. ΙΧ. 92. Αἱδο ΤΙΧΧ. Ἐχκοᾶ. κκ, 98: 15. νι. 14. 

10. ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείµενον. 
5ῦ Ῥαα] Πογθ ραῦβ απ εχὔτΘΠΙθ Ῥ6ΓΠαΡ5, αἱ ΡΥ πο ΤΠΘΑἨΒ απ ΙΠΠΡΟΡΡΙΡΙ6 
ο856. Ίο οαπ Ἱππασίπο αι βἴτοπςσ-πηιπᾶεᾶ Ῥε]ίουετ αγραῖπσ ἴπαβ, γη 
αβ]κεᾶ {ο α, ΓΥΙΕΏΚΙΥ επθετιαΙππηεηῦ ἴπ απ 1ᾷο] {επρ]θ. ΤΙ απ ποῖ νΟΙ- 
βΠΙρρίησ {ο 14ο] Ὦγ σοΐηπσ. 1 απι πΙΘΤΕΙΥ αοοερίῖῃσ απ ΙηγΙα ΙΟ 
ψηΏΙσῃ 15 ἸΙπά]γ ππεαπῦ. ΤΙ Ἴκπονν (μαῦ πιοξῦ οἳ Ἴποξβε ργεβεπ υη]] τεσατᾶ 
ἴπο {εαδῦ α5 απ αοῦ οἳ ποτβΠίρ. Ῥαῦ ἴπαίῦ ἄοθ ποί αΏεοί της. 1 ἆο 
ποῦ Ῥε]ενο 1π {ο 14ο] παγςδα]{, ποΥ ἆο Ι πποτβμῖρ 10. τό 1 οαπποί απᾶ 
ποθθᾶ ποῦ ΒΕΥ6Υ 1ΙΥΡΕΙ{ α]{οσεί]μαν ἔτοπα {πο βοοϊεῦγ οἱ 1ΛΥ τε]αίοης απᾶ 
{γιαπᾶς Ῥεσπβο 1 α1η α ΟΠπΙΕΙαἩἾ. ΤΠ αοοερπρ απ Ἰηνιίαδίοπ οἱ 0μῖς 
Κιπᾶ, λογθίοτο, Ι πι ἀοἶπσ ποὐμίηςσ πποηρ. Έοτ 1 Ἠαγο ποἰηῖησ {ο 
ο γη οπου Ῥεορ]εΆ.νίοινς. 1 απι οΏΙσ τοβροηβίρ]θ {οτ 1ΙΥ οὗΠ.᾽ 
Ῥαί δὲ Ῥατ] αΏΒΝΕΥΣ, λα πιϊσηί Ὦο απαῖζο ἔγαε, Ιγοι Ἰαᾶ πο 9Π6 ὕο 
οοπβῖᾶεν Ῥαῦ γοἈχβε], ἙῬιὰΐέ γοι Ἠαγε οἵΠ6τ5 ο οοηβϊάςτ. Ὑοα πηπδί 
οοηβῖάθτχ ἴπΠοδο ΥἨο ποι]ᾷ ποῦ ππτεββοπαΡΙγ τεσαγᾶ γοαχ Ῥγεδεπσε 1π 
ἴπε 1491 (επιρ]θ 5 8 ἀἶτθοῦ ἀοῦ οἳ πογβΗῖρ, απ παϊρηῦ {Πεγεῦγ Ῥο 1εᾷ Ὦγ 
γοτιν ΘΧΗΤΠΡΙΘ {ο πο οοπο]ηβίοη ὑΛαί 14ο] γγοτβΏΙρ γαδ πο βἶπ, Ὀπή 
οπ]γ α Ῥατάοπαδίθ οοΠοθΒΒΙΟΠ {ο ἴμο Ῥτε]ααϊσθ5 οἳ ἨΠοαί]μεη βοοΙεῖγ.᾽ 
ΒΟΠΙ6Θ ΟΟΠΙΤΠΘΠ{ΑΐΟΥΒ, βαρροβῖτρ 15 ΙΠΡΟΡΕΙΡΙΕ ἐπαῦ α ΟΗτίβατ οοπ]ά 
Ῥο Γοππᾶ 1π πο Ιάοι ἰθιαρ]θ, απο τεπᾶαεγθᾶ «αἱ απι οί εασγίβσς,᾽ 
Ῥαΐό ο αΠα]οσγ οἳ οἴπετ βἰη]ατ]γ [ογπιεᾶ ἄτεε]ς πονᾶβ σοπΒΥΠΙΡ ὅμθ 
τοπᾷετῖηρ 1η ἴ]ο ἰοχῦ. σὲ τὸν ἔχοντα γνώσι, 'Υοι, ΥΠΟ Ρτίιᾶο γοπτβα]έ οἩ 
γοιχ Κπον]αᾶρθ,᾿ ος πποτθ Πὔετα]]γ έγοτι, ἴ]ε 1ης ο Πας Ιαιογγ]εᾶσθ.” 
κατακείµενον 15 οἳ οοπτβο Π{ατα]]γ τος] πῖης.. 

οἰκοδομηθήσεται. ὮῬε6 ποῖθ ΟΠ γεν. 1. Τ]16 πδο οἳ {πο ποτᾷ Ἠθιο 
16 τοπιαχκαρ]ο. ἘῬτή ἴῑα Α.Υ. Πας οαασ]ύ Τέ5 βρἰτΙ6 ἵπ απιρο]άρπεᾶ, 

εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν. ΤΠο οἶαξς οἳ Ῥε]ϊοτοι Ίιοιθ το[αοιγοᾷ {ο 
15 ἐμαῦ πμΙοἩ οαπποῦ βεραταίθ ἴ]ο οὐ{]ήσ πηθαῦς οβογοᾶ {ο Ιάοἱς {τοπι 
Αη αοἲ οἳ ποτβΏῖρ {ο {πε 1ᾷο]. Ἀ6ε Υθγ. τ. 

11. ἀπόλλυται γάρ. ΤΗϊ5 τπαγ αἶί]μεχ Ῥε τεπζεγαᾶ (1) ΤΗ! ἐ]ιποιιφ]ι 
ή Ὡποιυἰοᾶ(α ἴλιο ιδοα] ἵδ Ῥεγίκ]ιις, οἳ (3) Γον ἵπ 5 νγαγ ἐ]ιγοις]ι 
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11η λποιυζεᾶῃα ἴ]ιο ιοεα] ἵ Ρεγὶε]ίπῃ. Τη τεο. ἐεχέ καὶ ἀπολεῖται ἵ5 
οοπδίτααᾶ υηλοαῦ ἀμΠοι]{γ. 

ὁ ἀδελφός. ΤΠο τοπᾶῖηπασ ἵπ {πο ἐοχί ἶβ ΠΙοΥΟ οπηρ]α{ῖο ἔ]ατ [ο 
χθο. ἰαχί: ἴπθ ὙΨεακ 15 ρετ]5ηΊπρ ὮΥ ΠΥ Κπογ]οᾶρο-- ἴποθ Ῥτοῦπετ {οτ 
Πποπι ΟἨτ]60 ἀῑεᾶ. ἐν ους ΠΊΘΑΠΒ ἐλγοιιφ]ι ἴ]ιε επεγοῖδε ο. 

12. ἀσθενοῦσαν 16ΙΕΙ5 ταῖἨοθχ {ο ἴ]ο ᾖγεκοπὲ οοπαἰείοπ ἴἶναπ να 
Ῥοχπιαπεπί οἸιαταοίον ο ἴ]ο οοηβοῖεπσθ, απά Ἱπίϊπιαίθς {ο Ίορε (λα 
{πο ὙνοακησΒθ ΥΥ]] ρα55 αΝΤΑΥ 88 ἐλο Ῥο]σγαχ ϱγοΥΥ5 1Π ρτασθ, 

εἰς Χριστόν. ΟΙ. Μαί, καν. 40, 456. ἘΈοτ ἴλο Ίθβδοπ οἳ Ες 
6οπΙρΏχθ 1οπ χν, (ιτοιρποιί, 48 415ο Αποὴ Ῥαβδασες 48 Ἠοπῃ, χΙ], 
6: ἨΡῃΗ. 1. 98, 11. 11, ἶν. 15, 16: Οο]ἱ. Π. 19; απᾶ οἩ. χ. 17, κ. οἵ οἳ 
ὑμῖς Ἠρϊδί]α, ν/]οχθ {11ο Ιπάνο]Ιπσ οἳ ΟἨτῖςέ ἴπ έἶιο Ιπάϊνίά πα] Ῥε]ίοτες 
18 (ααρΏῦ. 

19. διόπερ. Τηϊ5 ποτ 15 οΠΙΥ Ἰκποψπ {ο οσσαχ Ἠετο απᾶ ἵπ ϱἩ. 
Χ. 14, 1η Ν.Ε. Ἐ]δαννμετε 16 ἶ5 ἀοαλδί{α]. 

σκανδαλίζει. 6ο ποίθ οἩ ο]. 1. 99. 

οὐ μὴ φάγω. ϱ1Ι νι] η πο ψῖρο οα6.) 

εἰς τὸν αἰῶνα. Τ16 Α. Ύ. ρῖνοβ {χο 56Π50 οἳ ἴμο π]ιοῖο ραβξασο απ- 
πΙΙΤΑΡΙΥ Ὦγ πο αἀάιίοπ οἳ ἴῑπο γγοχᾶς «ιο ιο πγοχ]ά βαπάσθί]. 
Ῥαῦ 16 15 α ραχαβ)Ώγαςο ταίμον {παπι α ἐαΠβ]αίΙοῃ. 

ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν µου σκανδαλίσω. ΤΠ οτᾶοτ παῦ Ι πιαΥ ποῦ πιακθ 
παν Ῥτοῦπεχ ἵο οπεπᾶ. ' Της αὐτιάσποπί οἱ ἐμεῖτ Ιθετίγ ἶ5 α ἀπίγ 
ΊΠΟΤΘ θβρεοία]1γ Ιποιππροπί οπ αἱ] πο απο ροββοβδεά οἳ Ιπῄπεποο.) 
Ἠοῦθτίδοῃ. Απᾶ Ἠδίίβ τοπηατ]ςς ου Βὲ Ῥατἱ ἵπ Ἠϊ5 ατᾶοαχ {ογ ἴἶπθ 
ΟΟΠΥΕΥΒΙΟΠ οἳ βο118, Ίγα5 τθιᾶγ πού οΠΙΥ {ο αὐβίαῖπ ΓΤοπη ππθαί5 οβογθᾶ 
{ο 1491ΙΒ, Ὀας ἔγοπι πιοαῦ αἱίοσείμοτ, ταίμον απ Ὦςο απ΄ οὔεπορ Ιπ 
ΑΠΟΙΜΘΥ5 Ναγ. Οἱ. Μαἰθ. κνΠ, 6; Μαχ]ς ΙΧ. 49: Τμα]κο χν]1, 1, 9. 

ΟΠΑΕΤΕΕ Ι5Σ. 

1. ἐλεύθερος...ἀπόστολος. ΤΗϊς 15 {ο οτᾷεχ οἳ 8ΑΒ, Τα]σ, Ῥοε]λίίο, 
Ἴσο, Ιπγοτίς {ο οτᾷεν γη ῬΕα, Υοαΐας Τιαί,. απᾶ οπο ΜΕ. οἳ Υπ]ᾳ. 

6. [τοῦ] αἴΐοι ἐξουσίαν οπΙ{ ΝΑΏΡΤΕ. ἎἜεο, Ἰπδοτίς ση(]ι Ἐ), 

Τ. τὸν καρπόν ΝΑΡΟΡΕ. ἐκ τοῦ καρποῦ Ἐ, Υπ]σ. Ῥοβ]]ίο. Βοπιο 
οορῖθ5 οἳ ἔ]ιο Ὑαΐβ Τιαῦ, Ἠαγο {οχί απἆ 5οπηθ Γο]]ουυ τος, 

9. κηµώσεις ΒΡΕ, Φφιμώσεις τοο. ψη]ι ΔΛΔΟΠ, 

10. ἐπ) ἐλπίδι τοῦ µετέχειν ΝΑΒΟ Ῥοβ]μίίο. Απᾶ 5ο ( Γγασίις 
πάάεᾶ) παρ. Ἀεο, τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ µετέχειν ἐπ) ἐλπίδι νι] Ἐ), 

11. θερίσοµεν ΝΑΡΤΏ, θερίσωµεν ΟΡΕΕΑ Υοίαβ ναί, Υα]μ. 

19. τὰ ἐκ τοῦ ἱεροῦ ΝΡΡΤΕ Υιμ]σ. Ἠεο. οπη{β τά γι ΔΟΕ; Ῥεξμῖίο. 
Τ]ιο ΜΡΡΒ. οἳ ἴο Ὑείτς Τιαῦ. ἀῑον, 

παρεδρεύοντες ΝΑΒΟΡΕΤΕ6. Ἐοο, προσεδρεύοντες. 

1δ. οὐ κέχρηµαι οὐδενί ΝΑΒΟΡΕΕΑ. οὐδενὶ ἐχρησάμην του. 
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οὐδεὶς κενώσει. κενώσει 5 τοπᾶ Ὦγ ΝΑΒΟΡΕΡΑ, οὐδείς Ὦγ ΔΡΒΕΓ 
γείας Τιαῦ. Α τοεβᾶς οὐθεὶς µή. Έα τοιά τι. Το τεο. ἵνα τις 15 β1γ- 
Ῥοτύεᾶ Ὦγ Ο απᾶ ρτοβαβ]σ Ἡ. ΤἨο ἰοχί ἵ5 βαρροτίαεᾶ Ὦγ ἴπο ααθποτΙῦγ 
οἱ Τοτία]]αἩ, απᾶ ἴπο Ο]ά ΤιαῦΙη ΥογβΙοπ Ἠ8β 4παπα σ]οΓΙ8ΤΗ ΥΠΘΒΤΙ ΏΘΠΙΟ 
οχιπαπ]εῦ (Τοατί. Ἱπαπ]εί). ΌΟπ {πα π]ο]θ 16 5εαπ]β Ῥτοβαβ]ο ἴλαῦ ἵνα τις 
πας {16 οτ]σῖπα] {εχῦ, απᾶ {παῦ οὐδείς Ίγαβ Ιπίχοᾶιοεᾶ ἔτοπα {πο Ῥτασίϊσθ 
οἱ ραταρηταβδίηᾳ ἴ]ῃο ρ8βδαΡο α5 Τοτία]]απ ἀοθδ. Έοτ φις 15 ἔοαπᾷ 1Π 
γπ]σς. απᾶ 1Π 6οϊηθ ΜΡΡ. ο{ {πο Ψείιας Τιαῦ. 

16. εὐαγγελίζωμαι 2Πᾷ πιο ΝΑ. εὐαγγελίσωμαι 15 πιαχκοᾷ ἀοαρί- 
{11 Ὦγ Ὑοδίσοίξ απᾶ Ἠοτί, τοιᾶ ὮΥ Τιβοβπιαηπ απά Ττεσε]]θς οη {πα 
αιἰΠμοτΙγ οἳ ΒΟΡΕΡΑ Υασ. πο ΜΡΡ. οἱ ἴμο Ὑεύας Τιαῦ. ἀἱῆεν. 

90. μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ γόµον. ΒΑΡΟΡΕΙΕα Υγείας Τιαῦ. Ὑπ]ρ. Ἆεο. 
οπα1ζ5 ἴ]ιο πονάς γη ῬαβμΙζο. Τὸ 15 οπτῖοας ἔπαῦ ΟἨΠνγβορβίοτη Ίας {πα 
ψποτᾶς 1π Ἠϊ5 Οοπιπηθηΐατγ, αἱ πηα](6β πο ταηαΥ]κ οἩ (Ἠσθιῃ, πηῖ]α 1π 
οἴ Πεχ Ρρ]αςθβ Ἠθ οπα]ζς {Πθπη πΠθη οἴδ]ηρ ἴΏο Ῥαβδα8σθ. Τό 15 Ιπιροβεῖρ]α 
{ο αοσοοιπ {ΟΥ ο Ιπβογίοη οἳ {ῃθ ποταβ, πηϊ]ο Αοἴβ χχι. 91---96πποα]ᾶ 
ΜΗΊΙΥ αοσοαπῦ {ου ἠΠαῖχ οιηΙβδΙοΠ. Οτίσεη Ἠα5 {μα οᾳἴνα]επῦ Ῥήταξε 
ἐλεύθερος ὦν ἀπὸ τοῦ εἶναι ὑπὸ νόµον. 

21. ἄνομος θεοῦ...ἔννομος Χριστοῦ ΝΑΡΟΡΕ. Ἐθο. θεῷ απᾶ 
χριστφ. 

κερδάνω Ίεταο ΝΑΒΟΕ. µκερδήσω (85 1π νοτ. 20) τοο. πΙἩ ΤΕ. 
Τῃο Ιαΐΐοι 15 οἸεατ]σ αΏ α]{εγαίΙοη {ο αρτθοθ ἩΠΗ γεν. 20. ἘΒοΐμ ἔοτπιβ 
οἳ ἴ]πο {αζπτο ατθ 1η π56. 

99. πάντα ΝΑΒΟΡΕΕΑ γείας Τιαῦ. Υπ]σ. τοῦτο τθο. πηΙδ]ι ῬαξΗ1ζο. 

ΟΠ. ΤΣ. α1--14. Ὦπτ Ῥλυτ ΏΕΕΕΝΟΕΒ ΟΕ ἨΙ8 ΑΡΟΡΤΟΙΊΙσ ΑὉΤΗΟΒΙΤΣΤ. 

Τηϊ5 οἹαρίεν 16 ἀετοίεᾷ ἴο ἃ ἀαίεηπορ οἳ {πο Αροβίο]ῖο αα{ΠοτΙγ οἳ 
Βύ Ῥαπ], Ῥαΐ ἴπετο 15 απ απάἆετ-οαττοπῦ οἳ ἴποαρλί οοππεοξίπςρ 1δ νῃ 
ἴπο Ἰαβῦ ν/ΙοἩ ππαγ οαβ11Υ Ὀ6 πιβεεᾶ. ἸΤπ οἩ. τι. 86 Ῥαπ] ας Ῥεση 
εχΠοτῖης {μα ΟοτΙπ{ΠΙαηβ {ο βασοτῖῇσθ {λΠεῖν ου ῥ6Υβοπα] ρτεάΙ]οσίοτς 
{ο {πα Ῥεπεβίῦ οἱ οἴπετβ. Τπ γεν. 18 ο ἄεο]ατος Ἠϊπιςα]{ {ο Ῥο τοβᾶγ {ο 
αοῦ Ἄπροπ {Π15 Ῥτϊποῖρ]ε {ο με α{θεγπιοβϐ. Ῥταί βοτηθ 1ΠΒΥ βαγ, 'Ἐϊπο 
ἀοοΐτίπο 0Π]5, Ραῦ ἆοαβ {πο ΑΡορῦιθ Ῥτασίθίδε π]Παί Ἡας ῬτεαοΠεβΏ) (Ἠο- 
Ῥεγίβοη). οσο ἶ5 αροπῖ ἴο ρῖτο α ρτοοῦ οἱ Ἠϊβ εἰποετΙθγ ὮΥ ταίογτῖηςρ {ο 
Ἠ15 βαοτ]ῃοο οΕ Βε]{ {ο {πα σοοᾶ οἳ οἴΠ6τΕ, πΠεη Ὦς απ{Ποϊραί{6ς 1 Ἠϊ5 
πη]πᾷ {1ο ταρΙγ, Ύοι Ἠατθ πο Ῥούετγ {ο ἄο οίπογπ]ςδο: γοι ἆγθ ηοῦ αΏ 
ΑΡοΡί]ο αἱ α11: απᾶ ο ταρ]α5 {ο 6αοΏ οἱ {ποβδθ βἰαίεππθηΐς 1η Ἠϊ5 πςπα] 
{ογνιᾷ αγ, ὮΥ αβ]απρ ἴπ τεραγᾶ {ο 6.οἩ οἳ ἔπαπα, 15 16 τθα]]γ ἴπεπ ἔτπαρ 
ΤΠ15 οοππεοίίοπ οἳ 1ᾷ6ας 15 βἰχεπσί]ῃαπαεᾶ Ὦγ {με τθαᾶῖησ ἵπ ἴμο ἴοχί. 
Βεε Οτῖ(ῖοαδ] Νοῦθ. Πο αχραπιοπ{ 15 αἀπιϊταβΙγ βαπηππατῖζθᾶ Ὦγ Βρ 
ἡΜοτᾶρποτία παδ: «Απ 1 ποῦ {πεθῦ Απι 1 ποῦ απ Αροςίεῦ Απι Τ 
ηοῦ οι} Αροβί]ε2᾽ 

1. οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Όπο ἀἰδποίίοη ἄταννπ 
Ρ7 Βύ Ρα] ορροποαη{5 Ῥαύπδεη ἨΙπη απᾶ {πα οίμετ ΑΡοβί]65 πας ἐλαί 
ἴΠαγ Ἠαά 5Θ66Ώ απᾶ αββοοϊαίεᾶ να Ομτῖςί, πΥἨῖ]ε Ἡο Ἰαᾶ πού. Ἐο τα- 
Ραΐ5 {Πίς ἵΠ ἴ]θ ΓΟΥΠ1 ΟΕ  4θΡίΙΟΠ. Ἠε λαᾶ 8θεη ἴπε Τιοτᾶ (1) ἵπ ἔ]α 



ΙΧ. δ.] ΝΟΤΗ. τοι 
νΑΥ ο Ώαπηπββο5 (Αοίς ἷκ. ὃ, 1): (9) αξίον Ἠϊ5 τοίατή {ο 1ογιςα]θίη 
(Δοίς ακχσῖῖ. 11, οἳ, νοτ. 14 οἳ ἴ]ια βΒ4Π1θ οΏαΡίαχ, απᾶ Δος ἱκ. 96: (α]. Ἱ, 
18): (9) αἲ Οογίπί]ι ἐιδεί[ (Λοίβ αν]. 9, Ὑογο οὔβεχνο {λαέ ένο ἄτοο]ς 
πνοχᾶ 4988 τοῦ αἰσπῖ[γ ἄτοαπα, βἶπου Τε 15 αςθᾷ οἳ έ]ιο Ῥανπίῖης Ῥ5Ἡ {πι 
Αοΐς νΗ. 91 α5 γα] 15 οἳ {πο ἡαπεβραταίξίοη {η Μαζέ, αν. 9): (4) οῦ | 
ΒΟ1Π6 οοσβδίοη ποί βρεαῖβεᾶ (2 Οο5. χα, 1), Ῥαῦ ῬτοραβΙψ ἀπτίπα ἴ]λο 
ΑΡοβί]ε’5 5ο]οπτη {π Αταρία (61α]. 1. 11), απ]θ8ς Ιπάθεᾶ 1έ ὃθ ἔλο νἱείοπ 
8Ρογε-ππεπ/{]οπθᾶ 1π Λοῖς χχ!]. 1 

2. ἀλλά γε. 1ΙΠ ἴ]ιο οἸαδρίοβ {Ίθςο πο Ῥατίίο]ο5 απο βοραταἰθᾶ ΡΥ 
αποίμοχ πγογᾶ. 

σφραγίς µου τῆς ὠποστολῆς. ΤΙ απγ ΟΠπτο]ι Ἠαᾶ Ίος τῖσΗέ {απ 
αποΐμετ {ο αιιθβίίοη Ἠῖ Αροβίοᾗο απ]οτΙζγ, 16 πας ἔἶλο ΟΠατοἩ οἳ 
ΟοτΙπί], π]Ιο] Ίο Ἠαά Γοαπάσᾶ (οἩ. Ιν. 16), απᾶ οἩ. ΨΠΙοἩ 5ο ΠΙΔΏΥ 
αρ έπα] ϱΙ[{5 Ἰαᾶ Ῥεοπ ρουχθᾶ ΓοτίἩ (6Ἡ. 1. ὅ, τ, οἩ. χὶν.). πο Οοτίη- 
(λίαΠ5 αἲ Ἰεαδί πορᾶεὰ πο οἴΠθγ Ῥγοοξοξ {πο σοπποποςς ΟΕ ]15 ΠΙΙΒΡΙΟΠ., 
1Η ΒΏΥΟΠΕ γΙΒΗΘΒ {ο Κπουν πηθίμετ 1 απ ΑΠ Αροςί]ο, 1 ση] «που Ἠπα 
ΣοἱΥΑΕΙΝΕΕ; ΠΙΟΗςΡ ὙΊοπα ατα πηπηΙθδί απᾶ ΙπάπυίαΡ]ο βίσπς απᾶ 
Ῥτουίς οἳ ΤΗΥ ΑΡρορίο]αίο; Πγαῦ {ο {α{ οἳ Ομτ]κέ, νΏίοἩ γοι Ἠανο 
τεοεῖνεᾶ αἲ πα Ῥτεπολίπρ; ποτ πΙαΏΥ απᾶ υατίοις αἲῑίς οἳ ἐμο Ἠο]γ 
Ποςί. Ἠβίαςδ. Ἐοχ σφραγίς 866 ἆοἨη ΠΠ. 98, νὶ, 27: Ἠοπι. ἵν. 11. 
Α. ϱθα1 ἵ5 αδεά α5 ἴ]ιε αἰθοξίαίίοη οἳ ἔλπο ϱεπιΙπαηθΒς ΟΕ ΑΠΥ ἀοσππιθηῦ. 
ΤΈπιβ ιο οκἰδίεηοο οἱ ἴπο Οοτπίμίαπ ΟΠατοἩ πγαβ ιο αἰθοβίαἰίοιι 
οἳ {μα ϱεπαΙπεποεΒς οἳ Βύ Ῥαα]”5 Αρορίο]ίο απ{ΠοτΙ{γ. 

8. ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν. ΜΥ ἄείοπορ {ο {1ο59 ἩΊιο 
ἆτο Ῥαυ πρ πιθ ΟΠ ΠΙΥ ὑτῖα]. ἈῬεο ΟΠ. Π. 15. ΈΤ]ο οπάαίποις οἳ ν]οπα 
Νο Ἠθαχ 1Π ἰμο Ἠγρίςί]ο {ο ἴῑιαο α]αίίαπς απᾶ ἵπ Αοΐ5 αν. ατα που; Ἠθοατᾶ 
ο Ἠετε 8ἱρο, απᾶ ἐς Ἠρίεί]ο 56615 {ο Ἰατο εἰγγοᾶ ἔ]ιοτη πρ {ο α, ϱΙΙ 
Βίτοηρετ αηίαβοΠΙδπι, Γον Βὲ Ῥαπ] 185 οὐ]σοᾷ {ο ἰχανεὶ ουος ἔλΠο Β4ΥΠΘ 
στουπά ἴπ 5 βεοοπᾶᾷ Ἠρίδίε, απᾶ νἩ πηαςοἩ ρτραίεν Γ11ποβ, 8ὲ 
Ῥαυ], {λεγε[ονα, {λοιρΏ ο «ἐαηβ[ογγοᾶ ἵπ α Ώριχο {ο Ἠπηβο]{ αππᾶ 
ΑΡο]οβ’ ναί Ἠο Ἰιαά βαῖᾶ γη] ο[ετοπσθ {ο ἴλο Οοσἰπέλίαπ {δαο]ςγβ, 
Ἰμαᾷ πευοτί]λε]εςς 1π Υίου; 418ο ΒΟΠ16 1ο ἀἱεραχασαᾶ Ἠϊ5 ααἰλοχῖ(γ. Τό 
15 οτίἩγ οἱ ποίο ἐ]ιαί ο γγοχᾶς ἀπολογία απᾶ ἀνακρίνουσιν 816 ἴ1θ 
αδπα] Ίεσα] οχρτεδείοη5 (Ο]5Παπδοπ), α5 {ΠοπρῃΏ {πο Αροβί]ο οοποεϊνοᾶ 
ἨπΙβε]Ε {ο Ώο ο Μἱ5 ἐπία]. 860 οἩ. 1. 14, ποῖθ. 

4. μὴ οὐκ. “15 1ΐ τοβ]]γ ἵταο ἐ]ναῦ Ίνθ Ἠαγο ποῦ’2 µή οοπἰἑαϊπῖης ἔ]λο 
4ΠθβίίοΠ, οὐκ {χο ἀοπία] οἳ {μο τὶρΗ{. 

ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν. ΤΠ9 τὶρἩΠῦ {ο οαῦ απᾶ ἴο ἀτΙΠΕ, 1.9. αἲ 
Όιο 6χρεηΣο οἱ {πε ΟµατοἩ, οἳ. Ίμακο χ. Τ. ΤΠϊς Ῥτϊνί]εσο, βαἱά δὲ 
Ῥα]”5 οΡρΡοπεηίΒ, νγ88 οοπβποᾶ {ο {ια οτἰσίπα] ἐννε]νο Αροςί]ο5 οὲ {ιο 
1ιοτᾶ. 

δ. ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν. Τηο οιάἴπανν Ἱπίογρτοίαίίοη οἳ 
(18 Ῥαβεαρο 15 (1) {μαί Βὲ Ῥαπα] Ἠθτο αββοτίς Ἠἰ5 τίσηῖ, 1Ε Ἡο Ῥ]εαςοᾶ, {ο 
ἴα]κο νηἕἩ Ἠΐτη ϱ, γη [ο γγἩο γγα8 α ΏΙΘΠΙΡΟΥ ο {πο ΟἨτίκίατ Ῥοᾶγ, απᾶ {ο 
Ἠαγθ Ἠογ πιαϊπ{αποᾶ αἲ ἴλο ϱχρεηςο οἳ ἐ]ιο οοπηπιππ{{γ, Ἴμθ νγοτᾶ 
5ἰ8ίεγ, Ἰκο ἴΠο νοτᾶς Όγοί]εγ, ὑγεί]γοι, ἵ5 οααϊνα]επῇ ἴο /πΙΘΠΙΡΟΣΥ 
ΟΕ ἴπο ΟἨτ]κίαπ Οτο] ἵπ Ἐοπι. χνῖ, 1: ᾖαπιος Π, 1: 9 ᾖομπ 13 
(ΡεΓμαβ») απά ο]. Υ. 16 οἳ ἐς Πρίκί]ο. ΤΗΙ5 ρτϊγί]θσα τας ο]αϊπηρα 
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ΡΥ {πο οἶπεχ Αροβί]ος να α νίθυν, 88 ΒίαπΙεΥ βασσθεί5, οἱ ομίαϊπίπςσ 
860888 {ο Πο ΨΟΙΙΘΗ, ΝΟ 1π {πο Ἐαδί πςπα]]γ ἀντε]ί αρατῦ, Ῥαΐ ἴπετε 
18 (2) αποίμεγ Ιπθεγρτοίαίίοη πνΠΙοἩ ποτ]ά ἐγταπβ]αίε ἴ]ο ποτά Ίετθ 
ταπᾷοτεᾷ αυΐ/ε Ὦγ ποτπαη (88 11 ἴ]πα τηατᾳῖη οἳ ΟΥ ΥΘΥΒΙΟΠ), βηΏᾶ ΒΙΡΡΟΡΘ 
{παί {πε {16 νγΠΙοΏ οοππεοῖθᾶ δὲ Ῥατπ] να ἴλο ΟἨτΙβίῆαη Ὑοπιβη θ 
εἰαϊπηεᾶ {ο «]εαά αροτῦ᾽ νηΘἩ Ἠ1πῃ γνας ποίμΊπσ Ότὲ ἐ]λαί ο {αῖγ 6ΟΠΊΠΙΟΠἨ. 
ΟµτιςΠαπΙ σσ. Τω ααρροτύ οἳ {ΠΙβ νίου Ίμακε νυν. 9, ὃ, 15 αποϊεᾷ. 
ΤΠ156 ορΙπίοη σαη Ὦθ {γασοθᾶ Ῥαο]ς ας {αν α5 Ταγία]Παπ 1η {ο 5οοοπᾶᾷ 
ορηίατγ. Ῥαῖ 1ὐ 15 πιοβί Ιπιρτοβαβ]θ ἴπαί 1ἴῃπ α. βοοϊθῦγ 8ο οοτταρῦ 8 
ἴῃο ΠεαίΠαη βοοϊείγ οἳ {λαί ασο εΥετγΥ/ηογε 85, ἴπε ΑΡροβί]ες οἱ ΟΗτῖςί 
ποι]ά Ώανο τάΏ 5ο βεγίοας α τῖδ]ς οἳ παϊβοοπβίγασθίοη 5 ποιπ]ᾶ Ἠατο 
ῬθεἩ Ιπγο]νεᾷ 1π 5αο] α Ῥτασίῖσθ. Τηο οοπᾶποῦ οἳ ΒΙπιοη Μαστβ, πηο 
1θᾷ αοαί να Πίτα α ἹοπιΒβη οἳ βοαπᾶα]οιβ ολατασίαΥ, ἴπο ΠΗΙΕΙΠΊΘΓΡΥ6Θ- 
ἴΕΙΟΠΦ 8Ο 6ΟΠΙΠΙΟΠ 1Π {πο Αγροβίο]ο αρο οἳ ἴῃο Ιπποσεπί α[οσοθίοι οἳ 
ἴπο ΟΠτΙςίαΠΡ {οτ 6ϱ6Ὦ οἴμαν, απᾶᾷ οἳ 0]αῖγ πῖσ]{]γ τηθεξίπσΒ, βΊπθυΥ Ώου 
ΏΘΟΘΕΒΑΥΥ Ῥτιάεποθ γγαβ η ἴποβθ {1ππ68. ἈἨθβίᾶςς, ὑπίβ ΙπεγρτείαδΙοπ 
ΤΠΙ6ΒΘΡ {μο Ῥοϊπί οἱ {πε αγραπιεη{, ΠΙΟ Ίπαβ, ἐμαῦ ἴπο οτγΙσῖηα] ἔπγε]να 
ΑΡΟΡΙΙ6Ρ ο]αϊπιθᾶ {πο τὶσηέ {ο {Ἡτονι ποῦ οπΙγ {]ιαίγ οὗ πιαϊπρπαηςθ, 
Ῥαΐ ειαῦ οἳ {Παῖτ πν6β, προιπ πε ΟΠιτοἩ. Τμε νατῖοας τεαᾶῖπσς 
{οαπᾶ 1π {ΠΡ Ῥαβραᾶσο ποτ]ά Β6οπΙ {ο Ίαγε Όθοι Ιπίγοᾶισεά ἴο βαρροτῦ 
ἴμο νίαυγ {παῦ α νη{ο οοπ]ᾶ ποῦ Ἠετε Ὦο Ιπεπάσᾶ. 

οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου. ΊἨ6βο Ἠανο Ὄθεπ τερατᾶοᾶ (1) αξ πε 
ομΙ]άτοι οἱ ῇοβεβΏ απά Ματγ, (2) πο ομΙ]άτοιυ οἱ ᾖοβορ]ι Ὦγ α. {ΟΥΠΙΘΥ 
νή(θ, (9) α5 {116 ΚΙΠβΙΠεΠ οἳ οἳχ Τιοτᾷ, ἴῑπε ποτά Ὀτοίπεν Πανίησ Ῥεθιι 
πβθᾷ ἵη Ἠεῦρταν ο ἀεποῖθ αΠγ ηθαχ το]αίίοπ. Ἀ66 εΠ. κ. 8, χσῖς. 
19: Τεν. κ. 4. ἜΤΠο απεβίίοη Ἠας Όθεπ Ποί]γ ἀεραίεᾶ. (1) ος (9) Βεθπα 
οἱ οοΆτβε ἴο ϱα1ζ ἴπα πποτο οὐνίοαβ ππθαπῖπα οἳ {ια πγοτᾷ ἀδελφοί; Ῥαῦ 
1η ϱαρροτῦ οἱ (9) πο Επᾶ ἴΤοπα Βοτϊρίατε απιά εοσ]εςιαξίϊσα] ἨΙς{ουγ ἐπαῦ 
{ῃθ ΠΒΤΠΘΡ ΟΓ ον Ποτά Ῥταίητεη 1 άΠ1θ6ς απᾶ {οβθ6β απᾶ Βίπιοη απιᾶ 
{πᾷα5 Ίπεγο αἱ5ο ο ΠαπΊθς οἳ {ο 5οη8 οἳ ΑΙΡΠαΘΙΒ, Ίο Ὕπθγθ οἳσ 
Τιοτᾷ5 οοπβΙΠΒ. ἈῬ66 Μαϊζῖ. χι. ὅδ, χχνι. 66; Τα] χχῖν. 10: ᾖομπ 
ΧΙΧ. 26. Αἱ56ο Μαΐΐ, κ. ὃ; Ματ] τΠ, 18: Τια]κο νι. 16: απᾶ Ἐπκορίας, 
σαι. ἨΗίςί, τπτ. 11, 92. ἈΘεο Βρ Ἰσηιίοοί οἩπ μπε Ἠρίεί]ο {ο ἴμθ 
ἀαἱαίίαης, Ὀιββογίαίοη ΤΙ. Αἱξο Ώα6υπ Ῥ]απιρίχο οἩ ύ 1168, ἵπ ἴῃθ 
Ῥτοβεπῦ 5ογίθ5, Ππἰτοάποίίοπ Ρ). 12---18. 

6. ἢ µόνος ἐγὼ καὶ Ῥαρνάβας. Βί Ῥαπ] απᾶ Βύ Βατγπαβας (1) το- 
5Ἱσπεᾷ ἰλπεῖτ οἶαίπι {ο βαρροτύ οἩ πο Ῥατί οἳ ἴΠο Οµατοα, (9) πετ 
πο οἳ {πο πππηΡεσ οἳ ἰπο Ύππε]να, (5) νεχο 1ο Ὦσ ἴ]ο Αγροβί]ες ἴο 
ππαετίακο ἴμε 5ο]ε ὀμαχρθ ΟΕ ἴε τηϊββΙοηΏβ {ο {πε Ἠοαίμεη (α1, 1, 9). 
Οµ {πθβθ στοαΏᾷξ α «Ώαχρο γα5 Ῥτοισῆί ασαϊἰπςί ἴ]οιη ἐμαῖ ἴπαγ πετ 
ηο ἴχπθ ΑΡροεί]θ65 ο{ Οµτδύ0. Ἐον ῬΏαχπαβας, 566 Αοἴς 1ν. 56, χι. 22-.95, 
50, κῃ. ο, σι Ἱ, ο, 50, αὶν. 1ο, πν. ο, ο ο. αι Ἡ Ἱ ο 1ο 
ΤΠϱ ΥΘθᾶδοη ΨΗΥ Ῥαπ] απᾶ Ῥατπαβας τα[αδεᾷ {ο αοοθορί ραγπιθηῦ {οΥ 
{παιχ βεγνῖσθς 15 ποῦ Παχᾶ {ο ἄἱβοογοτ. "Τ[αγ ποπῦ ΟΏ α ΙΩΙΡΒΡΙΟΠ {ο ἴ]θ 
(επ/Ι]65, ἴπε οὔμαγ ΑΡΟοΡίΙ6Ρ {ο ἴπο ᾖθπδ. ΤΠε ἸΙαΐΐετ Γα11γ απᾶετεἑοοᾶ 
{παῦ ἴμο τηϊπρβίοτς οἳ τε]σίοη βΠοτπ]ᾶ Ὃο ππαϊπ{αϊποεᾶ Ὦγ ἴπο οΗετίπρς οἳ 
ἴμο ΥΟΥΞΗΙΡΡΘΤΑ. ΤΊ9 (αεπίΙ]65, οπ ἴῃα οοπίτατγ, Ὠαᾶ Βο Ίοπς ΕΠΟΝ 
πηιαῦ 16 γνας ἴο ϱο ΡΙαπᾶστεᾶ ὮΥ στθεᾶγ βορΠΙςίβ Υπο να Ὦγ {μαι νηΐς, 
ἐιαῖ 16 ἵναδ 8Ώογο αἱ] {Ιπσβ ΠοΘΟΘΒΡΑΥΥ {οΥ πα ΑΡροβί]ο5 οἳ ΟΕτὶξί {ο 



ΤΧ. 10] ΝΟΤΤΡ. τοῬ 
ανο]ᾷ Ῥοῖηςσ οοπΓοαπᾶᾷεᾶ ψἩ ΕΠΟ Ῥογβδοη5. οπεάπ Ματίντ {α]]ς ας, 
1Π Ἠ]5 Ῥία]οριαα η Έτγρμο (οἩ. 11.), πουν α οετίαῖπ Ῥογϊραίείϊο ΡΙΙ]ο- 
ΞΟΡΗΘΣ ἀαππαπάεᾶ 5 {6ο αἲ α Υ6ΥΥ οατ]γ Ῥετιοᾶά οἳ {ἐΠεῖτ ΙΠἴΕΥΟΟΙΣ5Θ, 
απᾶ Ἠουγ (λε ἀοιπαπᾶ 5Ἰοο]ς Ἠΐ5 σοπΏάεπος 1Π Ἠ15 {εαςμεχ, 

τ. τίς στρατεύεται. "]ια «Ίατρο ἵδ που το[αζοᾶ οη Άτα ἀῑῄοτεηί 
στοαπᾶς. Το Βτεί ατσαπιεη{ 15 ἀετῖινεᾷ ἴτοτη {πο απα]οσγ οἳ Ἠππιαη 
οοπᾷποῦ. Τητος Ιπβίαπσθς απο σἶνοη, (1) ιο βο]άϊετ, (9) ἴ]α νίπο- 
4χθββοαχ, (9) έχε 5Περμετᾶ, Ίο αἲ] ἀατῖνο ἐλαῖχ 5αρβίδίεποο Γποπα ]αῖτ 
1αβο1β. 

ὀψωνίοις. ΤΗ{6γα]ΊΥ, ΠΊΟΠΘΥ ᾳῖνεη {ο Όαγ ὄψα, Ῥϊουθς οἱ οοο]οᾷ πια. 
Ἠεπσα 16 Ῥεσατπο ἴ]πθ τεοορπίσεᾶ νγοτᾶ 1π ]αΐεν ἄτεο]ς [ου πηΠ{ατΥ Ῥαγ. 

8. μὴ κατὰ ἄνθρωπον. ἈΒεθ ποίθ οη Π, ὃ. ΟΕ. Ῥοπι, 11. ὅ απᾶ 
αἱ]. 11. 15. Τίς εεεοπᾶ αχσαππεπέ 15 ἄταννη 1γοτη {6 Ίά1Υ οἱ ΜοΡ6Β, 
απά 15 {οτσο γγοι]ὰ ὂο αἀπαϊἑίοᾶ Ὦγ {Πο ο αᾷαϊσῖπρ βοοίίοη οἱ δὲ Ῥαπ]8 
οΡρροποηί8. 

9. γάρ. 'Τηο ]α1 ἆοσξ 5αΥ 5ο, ΤοΥ 16 {5 πντῖζεπ,᾽ ἅο. 

κηµώσει. Τ]ο ποτά 15 ἀετῖνεᾶ ποπι κηµό ἃ πια22]θ. Τί 18 
βοιπθν]αῦ 1α16Υ ἰπαπ ἴ]πο 16Ο. φιμµώσεις, Ὀαί 15 {οαπᾶ ἵπ Οἱαβεῖσα] 
ἀτοσθ]ς, 

μὴ τῶν βοῶν μελεὶ τῷ θεῷ; Τιπίπενς απᾶ Ἐβδίίαβ ατο χο ΕΓΠ]]γ 
οἱ οπθ πηῖπᾶ ασαϊηςδί {ηοβθ νο Β4ΡΡΟΡΘ {με Αροξί]θ {ο 1ηθαπ {μαί αοά 
4965 ποῖ ομτθ ΤΟΥ ΟΧ6Π. 'ἀοᾶ ο8165 Εογ αἰ], βαγ5 ο {οΓΠΠΕΥ, απᾶ {μα 
Ἰαΐΐου ρῖνος Ῥτοοίς οἱ {15 οιτο {χοπ Ἠο]ν Ἠ/τιξ, ἔου οχαΤηΡΙ6, Ἠ5. χχχγ!, 
6, οχ]ν. 9. ἘΒτπῖ ἴ]ιο ρτοσερί5 οἳ {πε ΤΙΑ1Υ ετο 1115 {γα {ίοπ5 οἳ σεποτα] 
ῬτϊποῖΙρ]ες πἨΙο οχεπᾶεᾶ Ταχ Ῥεγοπᾶ {Πε βρεσῖα] Ῥτοσερίς οοπία]πεᾷ 1π 
16. Βτο] α Ῥτεσερί νας (μαῖ ἵπ Εχος. κκ], 19,“ Τποι 5λα]{6 ποί 5εείηα 
α Κιὰ ἵπ Ἠϊ5 πιοίμοθγ”ς πη]]ς,᾽ οἳ, χχχϊν. 26: Ὠοαῦ. χὶν. 91, νγπ]ο]ι Ἠαᾶ ἵπ 
νῖθυγ ἴμο σεποτα] Ῥτϊιποῖρ]θ οἱ {με οπ]να(ῖοη οἳ α Αρτ οἳ Ἠαπηαπ!(γ. 
Α8 ΑΠ Ιπβίαπσθ οἳ {πο 5προτίογ ἨαππαπΙ οἳ {πο {ουῖδη Ίαν, ΏεαἩ 
Β{αΠΙ6ΘΥ ΠΠΕΠΙΟΠΒ ἴ]πο [αοῦ (λαῦ "ίμε Ἠργρίίαης Ἠαᾶ απ Ιπβοτίρίοη, 
εἰ] οχίαπ{, {ο ἐλῖς ο[οσί ",) απᾶ (λαξ 1π ἄτεεσθ {λογο γ5 α ρτονοετΏ, 
«πο ος οἩ ἴπο Ἠεαρ οἱ οοσΏ,) 6ο ἀεδοτίρε ἃ 1ΠΘΠ 1π {πο πη]ἁςδύ οἳ ρ]επίγ 
πγΠΙοἩ Ίο σοα]ά ποῦ εΠΊογ. Τη {ῖ5 απᾶ ΠΠΝΠΥ οἴμεν Ιπδίαησθβ Ίνε Ἠαγα 
{ο Όδαχ 1π τη]πᾷ ἴ]ιαί /ἴμο Ἰοίέον Ἰκ]]οίἩ, ας ἴ]πο ΣρῖτΙ6 ρἰνεί] 116. Βδύ 
Ῥατ] αρρ]6Β {Πῖ5 ραβδασο {Τοπ {ο Ο]ά Τοαείαπιεπί {η ΑΠ εκαοί]γ ΕΙπηῖ- 
Ίαχ πΙβΏπος ἴπ 1 Έτη. ν. 18. Τί οσσπτς ἵπ Ώεπί. Χχν. 4. ῬοτῃαΡε ἴμθ 
έχπο τεπάστῖηᾳ οἳ {ο γγοτᾶς πΠαΥ 6 “15 ἄοᾶ (Ἠετθ) οοποετηΐπςσ Ἠίπι- 
5ο][ αὐΌοπῦ οχεη 2) 1.6. Ώα5 Ἠο ποῦ Ἠϊσμαν Ῥτϊποῖρ]θς ἵπ γιεν» ΟΕ, Ῥμ]]ο, 
Ὢε δαεγίβεαμιιῦι [οα. Μαπσογ 251], οὐ γὰρ ὑπὲρ τών ἁλόγων ὁ νόμος 
ἀλλ) ὑπὲρ τών νοῦν καὶ λόγον ἐχόντων. 

10. δι’ ἡμᾶς. 'Οµπ αεσοπηί οἳ π5 Ῥγθβσ]εσς οἳ {1 (.οβρε]. 

γάρ. “65, ος οἩ οἳχ αεσοππί νῶς ντέίεη πγ]αί Γοἱ1ον5, ἐμαξ Ὡς 
νηο Ῥ]οαρπείὴ,) ὥο. 

3 Ώραι ΒίΑπΠ]6υ ἆοθ ποῖ μῖνο {πο ννοχάς. Ἠο πιοδί ῬτοῦαΏ!ψ πἹΕΒΠ5 {ο (]θ 
88ης ο[εοί 39 {ο ἄτθεκ ἱπδορίίον νγηῖς] [ο]]ονς, 



τού 1 σοβΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΠΧ. 10--- 

ὁ ἁλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ µετέχειν. Ἡθ ΥΠΟ ἴΠτεβπείμ Ίπ Ἡορθ οἳ 
ρατίαάπρ. ᾖἴπ ΛἴΠδ Υε:β6 Πε ΤΙΔΥ ΟΏΒΘΥΥΘ ἴπαῦ ἴπο γοτᾶ Ίοτε 
ἰγαπβ]αζεςᾶ ἐ]ιγες]ιῖπρ 1η Α. Υ. ἵρ τεηᾶετγεᾶ ἰγεαᾶεί]ι οιέ 1π Υοχ. 9, Ώθσβαβο 
ἴπο πβαα] Ἐιαδίετη πιοᾷε οἱ (πτεββίπσ οοτΏ ν/αβ Ὦγ ΠΙΘαΏΒ Οἱ ΟΧΕΠ. Β66 
Από. «Αστιοα]ύατθ) ἴπ Βπανμς Γσίοπατη οἱ τα Βϊδίο, απᾶ ΕΙιο8 
Βιοϊίσαϊ Οψεϊοραεᾶία. Το Πα] αΡΡεΒΤΒ {ο Ώατεο Ὄθεπ οοσββΙοπα]]γ 
Ἄδεα {οχ πο Πση{ετ Ἰπᾶς οἳ σταῖη (να Ἡ. 11), απᾶ ἐΠτερβίηρ Ιπβίτα- 
ΤΗΕΩ {5 818 οοσβΒΙΟΠΑΙΙΥ πηεπ{Ιοπθᾶ ἴη πε Ιαΐεγ Ώοοκβ οἳ ἴμε Ο]ά Τοας- 
{αππεηί, Θ6.Ρ. 2 Βαπι. χχὶν. 92: 1 Οµτοή. χχι. 28: 15. κ]. 15. 

11. εἰ ἡμεῖς ὑμῖν. Βὲ Ῥαπ]β {πιτᾶ ατραπηεηῦ 15 ἄταππι ἔτοπα πε 
Ῥτϊποῖρ]ες οἳ παίπτα] στα ίαᾶθ. ΤΙ πε Ὠαγνο οοπ!ειτεᾶ οη τοι 54ο 
ΙΠΘΒΔΙΠΙΒΡΙ6 Ῥεποβίς, 16 165 5ατεΙγ πο τει Ρατάεηβοτης τείπτη {ο ρῖτο 5 
οταν τπβΙΠίεηβησθ. ἈΝοῦ, 6αὖ5 Ἠδίίπς, ὑπαῦ {ο οης 18 1Π αΠΥ 56Π56 {πα 
Ῥτϊοο ραῖᾶ {ο ἴλθ οἴματ, ΣΟΥ ἴπο ἔπτο 81θ ἴοο πποαπα]: Ῥαΐ {παῦ Ἠο πιο 
τεοθῖνος 1108 5ο ΙπΥα]παΡ]ε οετίαϊπ]γ Ίθ6ς5 ππᾶεν απ οβ]σαίίοη {ο Ἠϊπα 
νγηο Ππηρατίς {πεπα-- η οῬΗραίοπ ὙνΠῖοἩ Ἡς τηαγ πε]] το πῖζε Ὦγ ππῖη- 
Ἰβίοτῖπς {ο Ἠ15 Ῥεπείαοξος 1Π Βασ] {τιῆθρ (566 Αοίς γΙ. 2---4) 45 {οοᾷ απᾶ 
ἁτῖη]. Ο{,. Ἡοτι. χτ. 27: «α]. νι. 6. 

τὰ πνευματικά. Ο{. οἩ. Ἱ. 10--15, 11. 1. ἍΤΠε τενε]αίοπ οἳ ἄοᾶ 
{πτοασ] [ια ΜΡρΙτίί, οοηπγΥεγθεᾷ ἴο ἴπο ΟοτιπίΠΙαἩβ ὮΥ ο αὔεποΥ οἳ 
ού Ῥαπ]. 

ἐσπείραμεν. ῥδοιοεᾶ, 1.6. Ψ επ Ὑθ πετο πηΐῃ γοα. 

τὰ σαρκικά. Τ16 ἐ]ίησς ἔ]ιαί 5ογγο ἴο {πα ποατί5ηπιθπ{ ο {ο Πες. 

θερίσοµεν. 1! {Πῖ5 Ὦα {πο οογταοῦ χοααίηᾳ, 15 ἵπιρ]]ο5 ὑλαῦ πο Αροβί]ο 
ππΙ]] αοὐπα]]γ ρατία]α οἳ 6Ἴαβο {Π]πρε. Ὀαή πιαἩγ ἱππροτίαπί ΜΡΡ. τθυᾶ 
θερίσωµεν. ἈῬεε Οτίθῖοα] Νοΐο. 

19. εἰ ἄλλοι...µετέχουσιν. Εοπτί]ῃ αγραππεη{, οι Ἠατο αἀπαϊςτοᾷ {πο 
οοσ6πογ οἱ ἄποδο αγραπιθη{Β 1π {]θ 6856 οἳ ἴ]1οβ Πο Ἠανθ 1655 ο]αῖπα 
προπ γοι {ματ πθ Ἠανθ, {ο πΠοπη (οἩ. 1ν. 15) γοα οπἵε γουτ Οτίρίαπ 
{6 1188] 1. 

τῆς ὑμῶν ἐξουσίας. (οπίιίνο οἳ το]αβίοπ; ὑμῖςδ τὶςΠῦ ἴπ τερατᾶ Το 
(ος Ῥοπεχ οΥεσ) γοα. ΟΙ. ο. Υ. 4. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ. Ἐαῦ πε ἁῑᾶ ποῦ πβο 1Ππ15 
τ]β]Ώ. Ῥεθ ποίῖθ ΟΠ ἐσπεραμεν. δὲ Ρα] 15 που αροπί {ο επ{εγ προπ 
ἴμο αγσαιηθηῦ {Τοπ ΠΙΟ Ἡο παβ ἀῑνετίιεά Ὦγ πο ποιρηί πο] 
ΒαβΊιοᾷ αογοβ5 Ἠ15 τηῖπά 1π νοτ. 1. ἘῬπό αποίπετ ατραπιεπῦ ΟΟΟΠΥΒ 6ο 
Ἠΐπῃα, νΙσ] Ἠθ Βἰαΐ68 ἵπ {με παχύ Υ6Υβθ. 

στέγοµεν. Τ]18 ποτᾷ 15 οοπηοοίεᾶ γη 1ο Τια{ϊπ έερο, απᾶ βἱρηϊβες 
{ο Ἰθερ ἵπ ο: οαί ὮΥ ΠἹθαΠΒ οἳ α οογθχίης. ΟΕ. νῆες οὐδὲν στέγουσαι 
Τημπο. 1. 94, οἳ 167 ΒΠΙΡ5. ἨἩεποο ἵδ οοιΠθ5 {ο βἰσπΙ{γ {ο επάιγο. 
ΟΕ. οἱ. χι. τ; 1 Τήεςς. 1. ὅ. 

ἐγκοπὴν δῶμεν. ΤἨθ ακργθβεῖοη /ρῖνο α Ἠϊπάχαπορ) ἴβ Ῥοοπ]αν. 
Τ 19 ῬγοβαΏΙγ α Ἠευταῖβπα, {πο Ἠεῦτεν πδο οἳ ἴμο πποτᾶᾷ βἰσπ][γίπρ {ο 
οἶτε Ὀοίης γ]ᾶεχ (λα λαῦ οἳ ἴπο οᾳιΙνα]επέ νγονᾶ ἵπ ἄτοεῖς, 



ΤΧ. 17.] ΝΟΤΙΝ. τος 
19. οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἵερα ἐργαζόμενοι. ἘΠί]ι αγσιππεη{. Τη9 

ζεψῖς] Ῥτϊερί5 αγο πηαἰηίαϊπθὰ Ὦγ λα 5αογίῇοθΒ Οἱ ἐἶιο νο ΠΙΡΡοΥΒ. 
Ῥοθο Ἰιου. τι. 11; Ναπῃ, Υ. 8---10, απᾶ εβροσία]]ν ανῖ, 8---90. ο αἶδο 
Ῥοιί. κ. 9, χνΠ. 1. ΤΗΙ5 να απ ατραταθηί οἳ νγπῖοὮ 1η ἀεα]ῖπρ γη Ἡ 
ζ6ν5 16 ποπ]ὰ πιοῦ Ἰαγο Ώθοπ νγε]] {ο Ίοδο βἱρῃῦ. Ππείμετ η ΑΡοβί]ο 
οτι πού δή Ῥαπ] ναβ αἲ Ιεα5ύ οεοιπρ]οᾶ Ιλ βαστεᾷ Γ1Πσβ, απᾶ 89 Ἠαᾶ 
 ο]αϊπα Το Ἰΐνε, ος ταίἨεχ οαί (11ο Πίογα]ὶ ἰχαπβ]α{Ιοπ), ὈΥ πιεαΏΒ οἳ ἴ]θ 
ψοτ]ς ο 858 ἀοΐπᾳ. 

παρεδρεύοντε.. 1{οτα]]γ οἱέ Ὀερίάα, 1.6. 41ο ΟοΟΠΙΙΠΙΔΙΙΥ επσασεᾶ 
1η αἰίοπάῖηρ {ο 1ο α]ίατ, Οοπηρατο ουχ ποτᾶ αξεἰἀιοιβ. 

συμμµερίζονται. Τ]ιο βαοχῖβοθς, πο Ῥατπί οβετῖησ εκοορίεᾶ, π6γθ 
Ῥοχδοπεὰ οτί αοοοτᾶῖηρ {ο ταὶθ. Ῥατί ν/αβ οοηβππαθᾶ οἩ ἴ]θ αἰίατ; 
ρατῇ γγαδ ᾳῖνεη ἴο {ο Ῥτίθεί: Ῥατί, 1 ΦΟΠΊΘ 08565, 88 εδίεη Ὁγ {ιο 
ΝΙΟΥΕΗΙΡΡΕΥ. 969 Ῥ8βδαρος οἶζεᾶ ἵπ ο Ἰα5έ ποίο Ὀπό 9Π6. 

14. ὁ κύριος διέταξε. Ιπ Μαίζ. κ. 10, απᾶ Τκο κ. τ. Οἱ. οἩ,. 
να. 10, 12, 25. με Η.Υ. «ογάαίπεᾶ”, ὉΙ(]1 ]1ο πποτο ἀεβηῖέο πιραπῖπς 
αἰίαςσ]ιοᾷ {ο {πο ποτῖςῇ, ϱἶνος ἴ]ιο Ὀθδί Β6Π56 Ἰθτο. 

16-25. Ὁπτ Ῥασι)ς Ὀρεπ ΟΕ ΗΠΙ8β ΟΗΠΙΡΤΙΑΝ ΤΙΡΒΕΗΤΣ 15 ΠΕΡΘΤΗΑΙΝΕΡ ητ 
ΤΗΕ ΤΗΟὉαΗΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΕΡΒ ΟΕ ΟΤΗΕΒΒ. 

1δ. κέχρηµαι. ΤΗΙΒ 18 βίτοΠΡοΣ {Παπ ἴ]ιο ἐχρησάμεθα Οἱ γεν. 19, απᾶ 
ΙπΙΡΙΙΘΒ 1ποτθ οἳ α βεἰ{]εᾷ ἨαὈΙδ ος Ῥαχροβθ. ΤΠ χεο. ἐχρησάμην ἶ5 πο 
ἀοαδῦ Ιπχοᾶιοθά ΓΤοπη Υθχ. 12. Το Ἠτβί Ῥ6γδοπ Ἠθιο Ἱπίχοάπσες 86 
Ῥατ15 ΟΥΏ Ῥεγδοπα] Ῥτασίϊσο, α5 ἀῑδαποῦ ἔτοπα ἐλαῖ οἳ Ῥατπαῦας απιᾶ 
οἴ]ιοχ τηϊβεΙοπατίες {ο {πο (θπ{ϊ]ος. 

οὐδενὶ τούτων. Ἡατῖπᾳ ἀϊδροβεᾶ οἳ πε οἈ]θοίίοης ασαϊπςδί Π15 ο]αῖπαβ 
ιο Αροβ{]αβΗῖρ, 9 Ῥτοσθεᾶς {ο {ο ΙπείαποοῬ Ἡο Ἰαά Ῥεοη ἱπέρπαίπα {ο 
βῖνο οἳ Η18 νο]αη{ασγ αραπάοπηππεπί οἳ Ἠῖ5 τΙσΗ{5 α5 α ΟΕτίβζῖαη {οχ {]ιο 
βακο οἳ οἴμαι5. Τμα5 Ίο υἰπάϊσβίος Ἠὶ5 οὗ οοΠΒΙΒίΕΠΟΥ, ϱΠανίης 
ὑμαίύ ο ἀοοίτίπο Ἠθ Ἰαϊῖᾷ ἄονα ἵπ 6Ἡ. νΙ. 19, απᾶ ΥΠΙοἩ Ἡο αραίΠ 
Β8βογί5 ΤΠ νετ. 19 οἳ {Π18 ολαρίοτ, ἶ5 α γο]κθ ν/η]οὮ Ίο ποί οη]γ ἵπιροςες 
ἩπῬροη ο{]οΣ5, Ὀαῦ νη]]ησ]γ Ώθαχς Ἠϊπιβο]ξ, 

οὐδεὶς κενώσει. ΤἨε οπ]γ Ῥοβείῦ]ο Ιπίογρτείαοπ οἳ {λμορδο ποτᾶς 18 
Οικί Βὲ Ῥαα] εασετ]Υ Ώγθακ5 ο {π {μα πα]άδί οἳ α βεπίθισθ {ο 6χΡρτθς5 
ἨΙπηΡεΙ/ α5 ΓοτοῖΏ]γ α5 Ῥοββίῦ]θ «Τ{ ψεγο ννα]] {ογ τηθ {ο ἀῑο {ματ {λαέ 
ΠΙΥ Ῥο85ί---Πο 18η. βΗ811 τηα]κο (Μα {) γοῖᾶ,) ος «Τ6 ντογε νγε]] Γοχ τη {ο 
4ἱ6 ϐ]αή-- ΠΟ 9Π8 βΠα]] πηακο πῃΥ Ῥοαςί νοῖᾶ. Ἐπί ἴμογο ΒΘ6εΠΠΒ ροοὰ 
στοιπᾶ Τοχ βαρροβῖηᾳ (5εε ΟπΙἶσα] Νοίε) ἐ]ιαί οὐδείς Ώας οτερί Υ6ΣΥ θαΣΙΥ 
Ιπ{ο {ο ἐεχί ΕΤΟΠ1 ΒΟΠ1Θ Ρ8χαΡΗΤΗ6Θ. ΈΟΥ καύχηµα 8εθ 61. ν. θ. 

16. ἀνάγκη γάρ µοι ἐπίκειται. ερ Αοΐς ἰχ. 6, αχ. 91. 

οὖαί. Τ]α Αἰεχαπᾶτίαπ Γογπα Οἱ {πο οἸαβεῖςα] ὁά. Βεο ποίς οἨ Μα{δ. 
κνΙι. τ, 1π {115 βοτῖθΒ. 

11. εἰ γὰρ ἑκών. Ἰπείλοι Βὲ Ῥατ] αῑᾶ 115 ποτῖς γη] πο] ος πΠ- 
νη]Ηπρ]γ, ηε οοπ]ᾶά πού 6βοαρο Ἠ]5 τοβροηβΙΡΙΠ{γ. ἈἨο Ἰιαᾶ Ἠθοη ϱἨοβοἨ 
(Αοίβ 1χ. 10, κ, 2: Ῥοπι. 1. ὅ, αν. 16: πα]. 1. 16, 16: 1 Τα, 1, τ: 
2 Ἐϊπη. 1. 11, 8]βο οἩ. Ἱ. 1) {ο Ῥθαχ έλα ποοᾶ Μάϊπρβ {ο ἔἶο (οπίῇ]6ς, 
Ώπά Ώο ΠΙΔΠ 68η ἀδοῦεγ ἄοᾶ απᾶ Ῥο ριῇέ1ε58. ΤΕ Τα γη] πρΙγ ουογεᾶ 



τού 1 60ΟΡΙΝΤΙΙΑ ΛΙ. Ποπ πηες 
οᾶ, Ἡο Ἠαᾶ α τονατᾶ 1π ἴπο οοΠβοΙοαβΏθεε οἱ Ἠανίης ἄοπο Ἠϊ5 ἀπίγ 
(ποτ. 18): 1 ποῖ, ο ΒΕΠ] Ἠαᾶ Ῥεοιη επἰταξεα πΙΏ {πο {αβκ. Οἱ. 
Ίμα]κο χν. 10. 

µισθόν. 4565. ΟΙ. ζομπ Ἱν. 96: Μαϊι. αχ. 8, απᾶ Τιακε κ. 7, 
πγηΏογθ {Πθ βα1Πθ πγονᾷ 15 αβδαᾶ. 

οἰκονομίαν πεπίστευµαι. 1 Ἠ8νθ ῬεεἩπ επΊτιςυθα νηη α. 5ὔθυγατᾶ- 
ΒΗ1Ρ. Ἀ66 ποίθ ΟΠ Ίν. ]. οἰκονυμία Ο8ΊΠΘ ο 6 αδεᾶ 1π {ο 86Ώ5θ 
οἳ αΠΥ ποτ] οἳ Ῥγασίῖσα] α]ίγ. Θ6ο Ματοας Απτε]ας, εαἰίαίῖοπα 
1γ. 19 τίἰ ὁ ἔπαινος πλὴν ἆρα δι οἰκονομίαν τινά; 3η οἳ. οἳχ ἴΤ8Ώβ- 
Ἰαΐ1οη. ἀἱδρεπιραίίοπι, ΨΠΙΟ 1ΠΘαΏΒ α. ρἰνῖησ Γογ{Ἡ {ο οἱΠετβ. Έ ον ἴΠίβ 
προ οἱ ἴλο αοοιιδ8{1νο, οἳ,. Ἠοιῃ. 1. 9: ἄα]. Ἡ. τ; 1 Τμ. 1. 11. Ῥε6 
Ὕναπεν ἄ. ἄταπι. 8 92. 

18. τίς οὖν μού ἐστιν ὁ μισθός; ἘΟΥ μισθός 56ο Ἰαβῦ τοις. Του 
(4) ας ἵη οἳσ ΥΘΙΡΙΟΗ, μα Ῥτεαοβίηςσ ἴπο ἄοβραὶ νζποαέ «Ἠαγρε, απᾶ 
ἴπο οοΏΠβοΙοαβΠθΘΑ5 οἳ Ἠανίησ βεγνεᾷ ἀοά {α{αΙΙγ Ώνας ομίαϊπεᾶ; 
ΟΥ (9) 8 βοπιθ ποπ]ά Ιπίεγργεῦ, βαβρεπᾶ(ηρ ἴμα οοηβίταοδίοη απ{1] ἴῃθ 
οπᾶ ο γογ. 19, ἴμο ςαϊβίασοῦίοη οἱ Παν]πρ τηαᾶε πποτθ οοηγετίςβ {Παπ ΑΠΥ 
οη6 οἱ5ο. Ῥτί {15 Ἰπγο]νας (1) α Ἠατβ] οοπβίγασοΒίοη, απᾶ (9) α πποίῖνο 
πηΙςὮ αρραατς {οτεῖση {ο {πο ΟΠν]βίαηπ ομαγασίαεν, Έον ἴποαςῃ Βἱ Ῥατ] 
1η ΟἩ. χν. 10 ΒαΥΑΒ, “ΙΤ Ιαροατεᾶ πιοτε αραπᾶάαπ{]γ ματ {πετ αἲ1, 10 15 1π 
πο βρὶγ]ῦ οἳ ταιη-σ]οτίοις Ῥοαβίίπρ. ΤΠο ἱταπβ]αβοη «χθιναχᾷ” 80Π16- 
ναί οΏβοπτες ἴμο πιεαπίπς. Ομτῖδῦ ηαά βα1ᾶ, 'Τηο Ίαβοπτεχ {15 πποτίαγ 
οἱ Ἠ15 γα, ΟΥ 10α(ο.. δὲ Ῥαπἱ τείοτς {ο 0ΠΙβ ἵπ τον. 17. Τη {15 Υοτβο 
Ἡθ αξίες π]αί Ἠ]β γγασες αΤθ, απά Τ6ρΙθΘΡ {]αί {εγ ατε πο ρτεασμ]πς 
ἴ]πο (οβρε] ποπ «μαχρθ. 

ἵνα. Τηοτα 15 σοοᾶᾷ ρτοαπᾶ {0Υ τεραγᾶῖπςσ {Π15 α5 εᾳπ]να]εηπύ {ο ἴμθ 
βΙπηρ]θ ΙΠΗΠΙ{1γθ απᾶ ἰταπβ]αίῖης Το ΊπαΚο ἴηπθ ἄοβρε] π]ζποιῦ «πατςθ. 
Ὦοθο ΊΛΊΠΘΥ «ἄγ. ἄταπι. δ 44 απᾷ ποίθ οἩη οἩι, 1. 1. 

ἀδάπανον. Τῆ15 γγας δὲ Ρατ] πεαα] σιοαπᾶ οἳ Ῥοαείϊησ. Ίο βπᾶ 
19 1π Ἠϊς οαγ]οξί Ἠρίδί]ε (1 ΤΠοςς. Π. 9: οἱ. 2 Τ1εβς. 11. ϐ). Τί {ογπιεᾶ 
ρατέ οἱ Ἠϊ5 αργροα] {ο {πο Ἠρηερίαπ ο]άετβ (Λοίς ας. 98, 94), απᾶ 1π ἴπα 
{ογν]ᾷ ἀοίοποο οἳ ἨΙπηβα]{ ν/ΏΙοἩ νε Επᾶ 1Ππ ο Βεοοπᾶᾷ Ἠρίξί]ο {ο ἴῑπα 
Οοτιπ{μίαης 165 οσοαΡρίεΒ α Ῥτοπηϊποθπί Ῥ]ασθ. ἈΒ966 2 097. χι. τ---19. 

καταχρήσασθαι. 66 νΙ. 91, ποίθ. Ἠστο 1ν πιπβῦ ΠΊΘΩΠ Το 1156 ἐο ἐ]ιθ 
γω. Οἱ. Ῥιαι. Ρ]ιαεῖ. 110 ο οἷς δὴ οἱ γραφεῖς καταχρῶνται. 

19. ἐμαυτὸν ἐδούλωσα. ΙΠΗ{ετα]]γ, επβδ]αγεᾶ πΙΥΒΕΙΞ. 

τοὺς πλείονας. ἈΝοί Πιογο ἴ]ιαπι οἱ]οαγ Ῥεορίο, ΠΟΥ 6Τ6Π α5 Α.Τ. 
ΙΠ1ΡΙΙΘΒ, ΙΟΥΕ ἔ]ιαπι Ίιε τοι οἱ]ιεγιυίδε Ίιαυο φαἴπεα, Ὀτί ἐλο πια]ογῖ( 
Ο/’ ]ιοδε 1ο το]ιοῖ. ]ιε Ργεας]ιεᾶ. 3966 2 0901, 1. ϐθ, 1ν. 15, ἰςκ. 9. 

90. τοῖς ᾿Ἰουδαίοις ὡς ᾿Ιουδαῖος. Α8 ἵηπ Ααἰἴβ χτΙ. ὃ, χτῖϊ, 18, κχὶ, 
20, αχΙ. ϐ, κχνι. 4, ὅ, ϐ, 23, 27. ΒΟ0Π1Θ οἱ {ῃμθβο Ῥ8ββαΡ8Β, ἔποισα 
{Π6Υ τοίθγ {ο ευοηῦς νΠΙΟἩ οσσοιχτθᾷ αἲί6ί {]αβο πγοτᾶς Ίνθγθ ΥΥΙ{ἴ6η, .γθ 
ΏΟΠΘ {πε 1658 πβε[] α5 Π]αβίταἹοη5 οἳ Βὲ Ραπ15 ργϊποῖρ]θ οἳ αοἴΙοἩ. 

Ἰουδαίους. Α5 Ἡ.Υ., ζ6Φ8, ποῦ ία Φ6Ν8,᾽ 85 Α.Υ. 

ὑπὸ νόµον. νόμος Ἠθτθ, ἴποιση πτποπύ πο ατί]ο]α, τηπβὲ ο ΙΠΙοΥ- 
Ῥτείες οἱ λε Ίαν οἳ Μοβες5; πο ἀἰδθϊποίίοη Ῥείνθεπ {]θβο απᾶ ἴ]ε ἆ6ιβ 



ΙΧ. 94.] ΝΟΤΕΝ. Το] 
οἳ πι]ῖοἩ Ἡρ Ώας Ἰπδί «Ροκεη πΠαΥ Ὦθ {]αῦ Ἡο 15 Ἠετο εροα]ίπασ οξ 
ΡΥΟΞΕΙΥΙ6Β. 

μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόµον. 6ο Οτ]βῖσα] Νοίΐο. Τ] οπηβείοη, 1 {πο 
Νοχάςβ α1α σοηΙΠ6, ΤΙΔΥ Ἠαγθ ῬδεἩ Ιπ{θη{1οπα] ΟΥ π]ᾶΥ Ἠαγε Ὀθει ἆπε {ο 
{μα χεραΔ{οη οἳ ὑπὸ νόµον. ᾖ1Τὲ 18 οἶθατ, Ἡονγενετ, θ]ιαί 6 Ῥατ], ἔποιιρ]α 
χοσατάϊπαᾳ ἨΙπηβε][ α5 απ]ίο γοο {ο ϱΑ1ΣΥ οί ἴπε Ῥτεοερί5 οἳ με Ταν 
ν/χθη ο Ρ]εαςαά (56ο Λος χχί. 26) απᾶ Ρε]ενῖης (]ιαί 16 γ/αβ ποῦ πθςθβΒ- 
ΒΑΥΥ ΤΟΥ ἴ]θ ἆθυβ {ο τοποπποθ {ἐπαῖς παβοπα] οΠβίΟΙΗΒ, οοηβΙάετεᾶ 
Ἠϊπαβα]! {πες {Υοπη {6 οὐ]σαάοπ οἳ {μ6 ἆενή5] Ιατγ ΡΥ νιτίιε οὗ ΟµτῖείΒ 
ἀοαί]μ. Θθ6 Ἠοπῃ. τΗ, 4: ἄα]. 1. 19, ν. 18: ἨΡΗ. Π. 15" 0ο]. Π. 14. 

21. τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος. ΤΗ{ετα]]γ, {ο ἴπθ 1411Ε55, ἂ5 ἃ 1αη1εςς 
1ΙΦΗ, 1.Θ. ἴο ἴποβθ πο Παᾶ τοσθ]νεᾷ πο οχίογπα] Ίάνν5 ος βἰαζαίζες ποπι 
ἀοᾶ. δὲ Ῥαα]5 ααοοπιπποᾶα{Ιοη {ο {πο ρτε]πᾶίοθρ οἱ ἀεπΙΙ]6Ε 1παΥ Ὦ6 
ΒΘΕΠ 1Ώ (α]. Π. ὃ, 12, 14. 

μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ. ΤἨο ρεπ. οἳ τε]αίίοηπ. Α Ἰῑπᾶ ο} αρο]οδγ ἶ8 
Ίθγε πηπᾶᾷθ {οτ {ο απο οἳ {Πο ἴθγπα Ἰα1ἱ655. Τό ας οπΙγ Ιπίεπᾶαα ἴπ 
ἐλμο βεΏβε ]αδῦ οχρ]αϊποᾶ. Ένεπ α ἄαοπίϊ]ο ναδ πυάςθχ 8οπιό Ἰπᾶ οἳ 181ν 
(οτη. 1. 14, 15), απᾶ πο Οµτϊδίαη οοπ]ά τίση{]γ Ῥο εα]]εά 1191685, [ου 
Ίς πας εαρ]θοῦ {ο {λπαί Ιπνατᾶ Ίαυ Ἱγθίοι 1π ο Ἠοατί, οἱ νἩΙσ 
ᾖθγοπη]αἩ Ἠαᾶ Ῥρτορ]ιοξίοά (καχῖ. ὀδ), ενεη {ο Ίαν οἱ πο ΜρίγΙ{ οἳ 116 
(Ώοπι. νι. 3), Νίο, ἔποαρἩ 16 Ἠαᾶ ϱεῦ Ἠϊπι {περ {Τοπ α. 5ΙαΥΙ5Η 
Ψοπάαρθ {ο ογάἵπαπσθς (6ο]. 1. 20), Ἰαᾶ πού 5αῦ Ἰϊπα {6ο {τοπ ἴπε 
οὐ]σα{Ιοη {ο Ἠο]Ιπθβς, Ια5ί1σθ, απᾶ ὑγαίῃ πΠΙοὮ 15 Ιπνο]νες 1π {16 ναουν 
116. οἳ {151 ΤΠ ἆαβας ΟΕἨτίκί. Ο8. αα]. νΙ. 2. 1ο µὴ Ἰπάϊσαίες πγ]αῦ 
{1ο Αροξί]ε ναβ Ιπ Ἠΐ5 οΏ παϊπᾶ, ΄πού οοηβΙᾶετίης ΠΙΥΡΕΙΕ 5 ποιό 
18ν 1π τε]αὔΙοη {ο ἀοᾷ.᾽ 

99. τοῖς ἀσθενέσιν, 1.9. ὮΥ απ α[οοοπαίθ οοπᾷαξοθηδΙοπ {ο ἐλεῖτ 
Ῥτε]πᾶ]σες (οἱ. ΥΠ. 19). Τ1θ οπιβΣίοη ο ὡς βἰτεπσίμαπς {μο ΑροΣ!]ε5 
1ᾷοη1βοαθΙοΏ παζλ ἔἨοβο {ο γη ποπα Ἠθ Ῥγεασ]αᾶ; ο. Ποπ, αν. 1; 9 Οοτ. 
ΧΙ. 90. Απ Ιπίοτεβίίπς Ῥρατα]]ο] 15 ρῖνεη ἵπ Οτίρεπ’5 ἨΗοπη]]θβ ΟἨ 
Μα{{. (αν, 91). Ἠο αποίθδ α βαγίης οἳ ους Τοχὰ {ο (ο {ο]]ονίπς 
εᾖοοῦ: διὰ τοὺς ἀσθενοῦντας ἠσθένουν, καὶ διὰ τοὺς πεινῶντας ἐπείνων 
καὶ διὰ τοὺς διψῶντας ἐδίψων. 

τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα. ἈΝοί ἵηπ {πο 56Ώ5ο οἳ βαογίῇσορ οἳ ΡΥΙη- 
οἱρία, Ότπέ Ὦγ ἴμο ορογαοιπ οἳ α πψάο-τεποβμῖης ΑΥΠΙΡΑΙΗΥ, ΝΥΠΙΕΠ 
οπαδ]οά Ἠϊπα, να ζλοιξ οοπαιρτοπηθίῃπς ἨΙ5 οὗ οοπγΙσοΠΕ, {ο αΡ- 
Ῥχοδο] αἲ] πιεη ἴχοπα ἐΠεῖχ πηοβύ πεοεςβῖυ]ε 51ά9. ὮῬθε Ποίθεβ ΟΠ Υ6γ. 
90, 91, αηΏᾶ οἩ. χ. 92. 

93. πάντα δὲ ποιώ. ΤΠϊ5 σϊνθΒ α Ὡοίίογ 5οπ5θ {Παπ ἴ]ο τος. τοῦτο. 
εΑπᾶ 1 4ο ογετγ(μῖηρ ΓΟΣ ἴμθ (95Ρ6]’8 βαΚθ.᾽ 

94 οπ. ἘκΠοΠΤΑΤΙΟΝ ΤΟ ΒΕΙΙΕ-ΒΕΡΒΤΕΛΙΝΤ. 

94 οὐκ οἴδατε ὅτι. Πε Αγροβίο πονψ Ιπίτοάπσοθς ἴλο βσατο οἳ α 
Υ46Θ-6ΟΠΥ56. Ἠθ ἆοθ8 ποῖ τηθᾶΠ {ἐ]αέ ἵπ {Πο ΟἨτὶςίῖαπ οοπΥΡθ ΟΠΙΥ 
οπθ χθοσῖναος ἴ]ο Ῥτῖζθ, Ὀτπὲ ἐμαῦ οαο] βΠοπ]ά πιαπΙ[αεδί {ο 6ατηο 
ϱΛὔθγΏεςς απᾶ βαεία]ποᾶ οβοχίέ α5 1 έλα Ῥγῖζο εοπ]ᾶ Ῥο ναι {ο οι 
οΗ1Υ. 118 ΟοτΙα{μΙαΠΒ 816 πο εχμοτίεὰ {ο Γο]1ούΥ ἴλο οχαππρ]ο οἳ 



108 1 σοΡΙΝΤΗΙΑΝΟ. ΠΧ. 24--- 

υποῖγ {θασῃον ἵπ αἲ] ϱε][-παϊείταξῦ απᾶ εε][-τοβίταϊηύ. Τ]ηθγθ ο. Ὀθ 
Η{ο ἄοαρί ὑπαί ἴπετο 15 απ β]]αβίοπ Ἠθγε {ο ἴμο Ι6ίἨππΙαπ ΡαΠ1ΘΕ, 
ν/ΠΙοὮ {οοκ Ῥ]ασς 6ΥΘΥΥ ἴμτθς ΥθεαΥ5 αὖ α 5δροῦ ο {πο βαα-οοαδί αροιπύ 
ηΙπθ τη]]65 τοπ ΟοτΙπίἩ. ΤΗΠΙ5 παξδ οπθ οἳ ἴποβο {θβίϊναΙς «ν]ο] 
εχεταῖςεᾷ Βο στθαῦ απ ΙΠῄπεησθ ΟΥ6Υ ἴμο ἀτεοῖαπ τηϊπᾶ, ΥυηΠΙοἩ νατθ, 1π 
1αοὔ, {ο {Παῖγ Ππαρπα Ιου» ν]αῦ ἴπο Τοπιρ]ο πας {ο ἴ1Πθ ᾖεπςβ απᾶ ἴ]με 
ΠπταρΡΏ {ο ἴ]πο Ἠοπιαπβ, ΒΡίαΠΙΕΥ. Αί ἴΠῖςδ ρεγίοᾶ, Ὦςθ τοππατ]ςς, ἴθ 
Ο]Υπιρίο Ρ8Π16Β, {πε ομ]οί παδίοπα] Ππβζαθῖοη οἳ ἴμο ἄΤεεκς (56ο Ατἴ. 
εΟΙγπιρίια” 1π Βπαμ)ς Πἱοίοπαγι! οἱ Απιϊιιζιιες), Ἠπᾶ ΡοβδΙΡΙγ ]οεί βοπηθ 
οἳ (παῖχγ Ιπίαγαβί, υΠῖ]ο ἴπο ΤβίΠπιας Ὠαά Ῥθεη {1 ορηίτο οἱ {πε Ἰαβύῦ 
οχριτίηρ βέτααρ]θ ο ἀπτοε]ς Ππᾷεορεπάᾶθποθ, απᾶ πναξ ἀθείϊιπεᾶ ἴο Ῥο {πε 
Ῥ]αοθ ΠΠςΤΘ, ει {ευ ΥΘΔΤ5 αἲίαοι με ἀαΐο οἳ 015 ἨἩρίδί]α, Ἀατο β{οοᾶ {ο 
ΑΠΠΟΊΠΟΘ ἴπμαῦ ἴπο Ῥτονίπορ οἳ Αομαία Ὠαά τοσοεϊνθᾶ ἴπο Ίοποιν οἳ 
ῬὭοιηαη οΙΜ1ΖεπβΠΙΡ. 

ἐν σταδίῳ. 6ο Ατό, «Βία Ιαπα” ἵπ Οπηϊ(μ)ς Πἱοξίοπατή οἱ Απιιζφιιιῖο». 
Τ]ν Ίνας α Εχοᾶ «0Ι1156, ορ]οἩπς 1π 5παρθ, πΙΏ οης επᾷ 5οππϊοΙτοπ]αχ, 
Β4θᾷ τοαπᾶ πΙζῃ βεαἴς, ἰπαῦ ἴμο «ροοίαίοτς παῖσηί 5οε αἲ] ἐαί υεηῦ οἩ. 
10 πγᾶβ «ποῦ 8, ΠΙΘΥΘ τοβοτέ {οτ ραβ]]ο ατηἁβετπθπ{, Ῥαΐ6 απ αἱπποςῦ βαοτεᾶ 
ο1ήσα, απᾶςτ ἴ]ο ὑπζείασο οἱ πο Ῥαΐτοη ἀεΙίγ οἱ {6 Τοπία 11968, απᾶ 
βαγτοππᾶαοᾷ Ὦσ {ο πιοβῦ βοἰθιππ τεσο]]θοίοπ5 οἳ ἄπεοσε; 165 υη]ίαο 
1ΠΦΥΡΙ6 5εα{5 τῖδίηᾳ κο α {οπιρ]θ 1Π {πε ρταβςΥ 51ορθ, ἩἨεγο 10β οαίηπαες 
1ΠΑΥ 5{1]] Ὦο {τασθᾶ, απᾶεγ {πο βΠαάοιτ οἱ ἴπο Ἠασο Οοτιπζμῖαη οἴζαᾶε], 
ν/ηΙΟ ϱαατᾷς {πε επίταηςθ {ο ἴμα Ῥε]οροππθβαςβ, απᾶ ογετ]οοΚκῖπσ ἔπα 
Ρο παίετς οἱ {με βαχοπῖο ἄπ1{, να Αὔλοπς σ]{{ογίπσ 1η {με ἀἰβίαπσθ.᾽ 
Βί8ΠΙ6Υ. 

βραβεῖον. Ῥο εα]]εᾷ Ῥεοπτςο 1ξ γγαβ ϱἴνεη Ὦγ ἴλο βραβεύς οἱ Ἰπάσο. 
16 ναβ α ρατ]απᾶ οἳ οᾖϊνε, Ραχξ]εγ, Ρας, ΟΥ Ῥίπο. ΒίαΠΙΕ7. Έτοπα 
{18 νγοτᾶ, (τοιςῃ {16 Ιαΐθ Τιαίίη πγοτᾶ ὀγαυίιπι, οοπιθΒ οἳχ ὀγανοε. 

καταλάβητε. ᾖ1{. έαλο α [Υπο 4γαξρ ο. 

26. πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενς. ἘΥΘΙΥ πιαπ ἴπαῦ αὐτιἰγείη Ίπ ἴπθ 
Φ41168. Ἠ.Υ. ΤἨηο ποτάς πιῖφ]έ τείεν {ο ἴἶπθ χαοθ. θε Ηοῦ. χί, 1. 
5ο Ε]πίατο] ας ἀγωνίζεσθαι στάδιον. Ῥπαῖ νετ. 20 ἀθοῖᾶθς ἵω ἔβνοαχ 
οἳ πο ἩἨ.Υ. τεπᾶατίηρ. ἜΤπΠε ἴθπιρεταπος οἱ ὙΠΙοἩ ἴπαο Αγροβίθ 
ΒΡρααΙ{5 πγα5 ηο Πσαί πιαῦϊετ. Έον ἴεη πποη{Ἡςβ Ἠαάᾶ πο οαπάϊάαίες {οτ 
α Ῥτῖπο αἲ {πεςξο ραπῃες {ο ααίαϊπ {τοπι ΘΥΘΥΥ Κῑπά οἳ βεπεαα] Ἱπατ]- 
66ηςς6, απά {ο ππάθισο ἴπο πιοδύ ΒεΥετο ἴταϊηϊηρ οἳ {Πο Ῥοᾶγ. Ἀε9 
Ἠογταςθ, Ὠοε Αγίο Ῥοεϊίσα, 419, απᾶ ῦλο πα]]-ΚπΟΥΙΗ Ῥᾶβραβο 1π Ἐρίο- 
{είπβ [πο]. 99 θέλεις ΟΟλύμπια νικῆσαι;.. δεῖ σ᾿ εὐτακτεῖν, ἀναγκο- 
φαγεῖν, ἀπέχεσθαι πεμµάτων, γυμνάζεσθαι πρὸς ἀνάγκην ἐν ὥρᾳ τεταγµένῃ, 
ἐν καύματι, ἐν ψύχει, μὴ ψυχρὸν πίνειν, μη οἶνον, ὡς ἔτυχεν ' ἁπλῶς, ὡς 
ἰατρῷ παραδεδωκέναι τῷ ἐπιστάτῃ. 

ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. Ο/. 2 Τϊπι. Π. ὅ, ἵν. 8: ἆαπεβ 1. 12; 1 Ῥεῦ. ν. 4; 
Ἠεν. Ἡ. 10, τα. 11. ΤἨοτο γαςδ πο Ἱπιρτορτίείγ 1η {Πῖ5 οοπιρατίδοἩ. 
ΤΈμΠο ἄτοθΚ ραπῃθς πεχο 1ΥθΘ {οπι ΤΙΑΊΥ οἳ {ο ἀεσταᾶῖηπς αββοοϊαβῖοΏΒ 
πΠΙοὮ ραΐπεν τουπᾷ {]οβθ αἰ]]οῦίο βροτίς βο ΡοΡρΙ]8Υ ΒΠΙΟΠΡ Ο186]γΥΘΒ. 
Τ]αευ Ἰαά πο Ἱπιροτίαησο αἰτποβύ οἱ 8 τε]σίοαβ τῖζα, οεγίαϊπ]γ οἳ α 
πα ΒΙοη] ΙπβΙαΠοἨ, απᾶ ἴΠ6Υγ πογο ἀϊσπϊβαᾶ η τοοϊέαῄίοης ο ἐοῖτ 
ῬτοᾶιοῦΙοηΒ Ὦγ ΟΥΑἴΟΥΒ απᾶ βορΗ]βί5. Ἠεοτοᾶοίπς 15 ετεη βα1ᾷ {ο Ἠανθ 
τεοῖθεά 15 Ηϊδίουν εἰ {πο Ο]γπαρῖο 68Π168. 



ΙΧ. 57.] ο ΝΟΤΕΟ. του 
26. τοίνυν. ΤΠϊ5 ῬατίσΙο ἆοθεξ ποῦ οσσἩχ εἰδεπ]πετο ἵπ Βὲ Ῥαπ]8 

νπΙΙηρς. 

ὧς οὐκ ἀδήλως. “Α5 οπο ΨΊο ἶ5 ποῦ ταππῖηρ αποθτίαϊπ]γ. 8ο 1η 
1η πεχέ πιεπαῦὈαχ οἳ {πο βοπίθηςσθ, ΄5ο Πσλί 1, α5 οποθ Υ/Πο 15 ποί Ῥεαέῖπς 
1Πθ αἲγ. μή ποπ]ά Ἠατο τεαπῖτεᾶ 5 {ο τεπᾶετ “Α5 1 ΙΤ ποτο ποῦ 
χΠπηΙης αποθτίαϊη]γ); «αβ Ἡ Ἰ ποατο ποῖ Ῥδαίίπςρ {πο αἲτ. Τῆθ οὐκ 
βίαΠΙΡΕ ἴμθ πποοπάΙοπα] οπατασίετ οἳ {ιο περαίοη. 

οὕτως πυκτεύω. ΊΤΠο ΟΠτίβίαπ 6.1θ66Υ 18 ποῦ τοτε] α ταςθ, Ὀαῦ α 
οοπβ]οί, απᾶ α εοπβῖοῦ ποῦ οη]γ ση θ] οὔμοτς, Ὀα{ ση] οπθβεΙΕ. Βύ Ῥατ] 
Ἠαᾶ {ο οοπ{επᾶ υη(Ἡ ἴ]πο Π6ξΠΙΥ Ἰαρίς οἳ ἴπο Ῥοάγ, ἴ]πο Ίοσα πο ἀοταρί οἱ 
6856, ἴμθ ΙΠάΙΞΡοΡΙΠοη {ο ΠατάςΠΙρ απἆ {οι] ϱο παίιτα] ἴο Ὠππιαη(γ. 
Ὀθθ Ἠοπῃ. νΙ]. 25: απᾶ [οΥ ἴ]ιο 119 οἳ ραῖη απᾶ επάπχαποθ {ο πΠΙΕἩ Ἡθ 
Ἠαᾶ οηβ]ανεᾶ ἨΙτηρε]Ε, ο]. 1ν. οἳ ἐπῖ5 Ἐρίβί]6, γογ. 9---15, απᾶ 2 095. ΣΙ. 
25-98. πυκτεύω ΒΙΡΠΙΠ6Ε {ο ΠσηΏί νΙ(Ἡ ἴ]ιο ΒΕΐ5, {ο 0ο. 

ὡς οὐκ ἀέρα δέρων. ΤΠαύί 15, ποῦ 85 οπθ Ὑ]ο βίτπο]ς οαί αἲ ταπάοπῃ, 
Ὀπῦ 45 οπθ ο ἀα]ϊνετθᾶ Ἠῖ5 Ῥ]ουνς γη] βαγθ αἴπα απά οβεοί. Οἱ. Υᾳ. 
4επ. ν. ὃττ :Ὑετρεταῦ Ιαρας απτας’; 446: Τ1τε68 ἵη γεπίαπι οβας1ς,” 
Ἀπᾶ {πο 6γπιαἩ «πι Ῥϊαιιε Πϊπείῖ. 

27. ὑπωπιάζω. 1Μοτα]]γ, 1 βἰτῖκο ππᾶεχ ἴπο 678, οἵ 1 Ῥεαῦ Ὀ]ασ]ς 
απᾶ Ὠ]μθ. Βο ἐῑθ αποϊοηῦ Τια{ΙΠ γοχβίοπ οἱ ΙΤεΠΒΕΙΙΒ τοηᾶςτς 1 6οτρις 
πιειι ἰ{υίᾶιιπι Γαεῖο. Τπο Ὑπ]ραία, 1ε5 [οτοίβ]γ, οαδίίφο. Ἔγπᾶα]ε, 
ἰίαπιε. Ὦ.ὓ. Ὀι[ει. Τε βαπιθ γοχᾶά 15 αβεά ἵπ Ίμακε κνῖΠ. ὅ οἳ {πο 
οΏοοί οἳ ἴμθ τεροα{θᾶ οοπαρ]α1πίς οἳ {πο ροος σΙάον. ΟΕ. βπακθερεαχε, 
Ιΐπῳ «Το]ιπ, Αοἲ ττ. 5ο. 1, ΄ Βεἰ]ιιπιρεᾷ σα ποτᾶςδ. Τμ Ῥοσεγβ ηεχθ 
ΒΙηΕά ψη(]ι ἴ]ιο σεδίι5. 

δουλαγωγώ. 1ΤΗ{ετα]]γ, 1θ8ᾶ 16 Ιπῖο βἸανοτγ. ΤΊε Ῥοᾶγ πας ἴο Ῥε 
ἴλο αὐβο]ταίθ ρτοροτίγ οἳ ἴ]ιο ϱρὶτ1ζ, {ο οῦεγ 195 ἀἰτοσίίοηβ ΙΠΙΡΠΗΟΙΙΥ, α8 
α 5Ίανο {Ίιοβθ οξ 155 τημβίθγ. ΆἨοπῃ. γΙ. 19. Ἐγ 8 5οτῖ6Β οἳ νιο]επύ Ρ1ουΎ5 
ΟΠ {16 1.68, 48 16 ν/θς, 16 πγα8 {ο Ὦε {απσ]λῦ {ο εαὈπ1ό 1456] {ο ο ἀῑς- 
{8ΐο5 οἳ 1ΐ5 ΒΠΡΕετΙΟΣ. 

ἀδόκιμος. Οπο τε]εσῖθά αξίει ἰτίαι. Ἐσεερί ἵπ Ἠεῦ. τν. 8, ἴ]ῖ5 
νιοτὰ 15 ΘΥΕΥΥΥΊΕΥΘ εἶξο ἰταπβίθίοᾶ γερτοῦαίε ἵπ ἴμο Α. Υ., απᾶ 8ο 
Ἠοτο 1π ἴπο Ὑπ]σαίε γερτοῦικ. Νο, γερτειαὈίε. ἨΧο βωεηρί οἳ 
τε]σίοτ5 οοΏγΙΟΒΙΟΠ, Ίθ 816 Ἠθγθ παΥπΠθᾶ, «8η ΑΙΡΡΙΥ {πε Ῥ]ασο οἳ {]αί 
οοπίΙηπποι5 οβοτό ΠεΟΘΕΒΑΥΥ {ο ΄τηα]θ οἳχ οα]]ηπρ απᾶ εἰεσοίοη 51ο.) 
Βοπ]θ Ἠατο τορατάεᾶ {πε ποτά κηρύξας Ἠετο 85 Πανίπρ ἃ τε[ετεησθ Το {γιο 
Ἠετα]ά γγ]ιο Ῥτοσ]αϊπιθᾷ ἐπ νυΙοίοχ 1Π {6 68ΤΠΕ5, ος αηποπαποθᾶ {Ἠθ 60Ἠ- 
ἄἴΠοπς οἳ μα οοπ{θεί. Ώσθυπ β{αη]εγ τοτηϊπάς ας (]λαί ἴπο νΙσξοχ ΞΟΠΠ6- 
Ώπαςβ απποιιπσθάᾶ Τ15 οΥΏ 5100685, απᾶ {]ιαί Ἄοτο ἄῑᾷ 5ο (οΕ. Βπείοπῖτς, 
Ἀετο, ο. 24) α ΕΠοτύ πιο «τον {15 Ἐρίβῆο πας υτ]ίεη. ἘῬτί {18 
βοπιενμαί{ τη]ᾳεθς {πο Ῥοϊηίέ οἳ {πο ΑΡοβί]ϱ5 ππεαπῖτς, νημΙσἩ, 18 16 ἵρ 
{ο ο τορατᾶοᾷ α5 Κθερῖπσ πρ ἴπο ππείαρῃοχ ἀετῖγεᾷ {τοπα {Πο Ρ8ΊΠΕΒ 
(ὕποαρΏ {Π18 15 Ὦγ πο ΠΠΘΑΠΒ οεγίβΙη), 15, ἴπαί α[νετ Ἠαβτίηρ, 85 Ἠετα]ᾶ, 
Ῥτοσ]αϊπιθᾶ ἴπο γΙαζοχγ οἳ οἴἩδτΒ, Ἡο ἨΙπαβε]Ε οοπ{θηᾶ5 απᾶ 15 ποχβίεᾶ, 
ο αἲίοι Ἠανῖπσ απποππεθᾷ ἴλε οοπάΙΙοΠΒ {ο οὔ αχ, 15 οοηγ]οῦεᾷ οἳ 
Ἠανίηπρ Γαϊ]εὰ {ο οὔβαχνο {θα ἨΙΤΏΡΕΙΕ, 



11Ο 1 6Ο01ΝΤΗΙΑΝΟ. [δ.--- 

ΟΠΑΡΤΕΕΗ Χ. 

1. γάρ δΑΡΟΡΕΕΕ, Υείας Τιαί. Ὑπ]σ. Ἔεο. δέ ση] ῬοβΠῖ[ο. 

3. ἐβαπτίσαντο. Ἐθο. απᾶ Ττεσε]]ος νηἩ Ῥ. Τϊδοπεπάοτί τεβᾶς 
ἐβαπτίσθησαν υιθι ΝΑΟΡΗΕ. ἸὙεβίοοῦύ απά ἨἩἨοτί Ῥραί 16 ἵῃπ ἴμα 
ΙΠΒΥΡΙΗ. ἐβαπτίσθησαν ΠΙΑΥ Ώβνε Ῥ6ενπ βρε ὑπ{εά {ου εσύ εἶί]ιοτ Ῥε- 
οα115ο 15 15 ΠΙΟΥΘ ΟΟΊΠΠΠΙΟΠ 1Π Ν. Τ. οἱ Ώεσπαξθ οἳ {Ἠε εἰς τὸν Μωὺσῆην 
νηηῖο]ι {ο]]ονβ. Ῥπί 16 15 ἨΠατᾶΙψ Ῥοββῖρ]θ {ο οοποείπθ οἳ ἐβαπτίσαντο 
Ἠανίηρ Ῥοεη εαρβ]ςαῦεά ΤοΥ ἐβαπτίσθησαν. 

9. κύριον ΔΡΟ. Ἐθο. χριστόν ψΙι ῬΕΒα, Υείας Τιαι. Υα]ᾳ. 
Ῥοθβηϊίο. ἨἘρίρμαπϊας ἄεσο]ατεξ {Παῦ χριστόν παβ 5αρβιῦεᾷ {ΟΥ κύριον 
Ὦγ Ματεαῖοπ. ἘῬτί 1π {Πῖ5 οαβο 16 15 τοπιαγκαδ]ο ἰπαί ἴπα αποϊεπί Τιαβῖπ 
{ταηρ]αἴίοη οἱ Ίγοπαεας βΠοπ]ά Ἠατο 6γίβίωπι. 69 ἴπθ πΠο]ο ραξββᾶςθ 
οἶίθᾷ 1Ώ Ίτοη. Οοπίγ. Παογ., τν. 21. 

ἀπώλλυντο ΝΑΒ. ἁἀπώλοντοτεο. πια ΟΡΕΕΑ. 

11. τυπικῶς ΔΑΒΟ απᾶ ῬτοραβΙσ Ὑείαβ Τιαῦ. απᾶ Ὑπ]σ. Ἆεο. 
τύποι ψ]οὰ ΤΕΒΕ. Ἆεο, αἱξο {Π5εγίς πάντα Ώείοτο τύποι σα Ο, Υπ]ς. 
ῬοεΒ{ζο απἆ 5οιηθ οορί65 οἱ {πο Ψείας Τιαῦ. ΑΒ, Τετ] Ιαη απᾶ Οτίσεπ 
βαρροτί {με {εσῦ. 

συνέβαινεν Χ ΡΟ. συνέβαιον ΑΡΕΙΡ4. 

κατήντηκεν ΝΡΡΕ. Ἀεο, κατήντησεν ντ ΔΟ. 

19. εἰδωλόθυτον απᾶ εἴδωλον ατα ἰχαπβροβεᾷ Ιπ χθο. πι ῬοαβΗβ]ΐζο. 
Τεχί ΒΡΕ, Υείας Τιαῦ. απᾶ Υπα]ς. 

90. θύουσιν ἴπῖοε ΝΑΒΟΡΗΕ. Οοπιρατο πΙ(Ἡ Ἰαβέ ποίο Ῥαΐ ίππο, 
απά οὔβοινο {πα Ἰπερα]απΙῦγ οἱ ἴμο ΡΥΑΊΩΠΙΑΥ. τὰ ἔθνη ἶ5 οπη]θθοᾷ 
ΡΥ Τιαομππαππ απά ΤΙδοπεπάοτΕ, Ὀταε]κεῦεᾶ Ὦγ ἩΓερίοοίῦ απᾶ Ηοτί, οἩ 
ἴλπο {θβμποηγ οἱ ΒΡΕΡα. ΤΠ ἰεχί, οψετατ, ἶ5 εαρροτίθᾶ ὮΥ ΝΑΟ, 
γαἱςδ. απἆ Ῥεβμί{ο. 

98. [μοι] ἱ5 Ιπβοτίοᾶ α[ίοτ πάντα ἵη ε8Ο] 9.5ε ὮΥ 16ο. πΙ(ῃ γπ]σ. 
Ῥοβ]ϊίο. 10 15 πο ἀοαδῦ ἱππρογζεά ἴτοπι ΟΠ. τί. 19.  µοι 15 οπηζζεᾷ Ιπ 
ε8ο) ο.5α γ ΔΑΒΟΡΗΒΗ, Υείαβ Τιαῦ. απᾶ 5οΠ1θ εαχ]Υ οοΡρίθΒ οἳ {μα Υπ]ᾳ. 

ο4. [ἕκαστος] αἲἴοι τοῦ ἕτέρου. Οπαῖς ΝΑΡΟΡΡΑ Υείαβ Τιαί. Υπ]ᾳ. 
Έρθο. Ἰηδοτίς πΙζἩ Ἡ απᾶ Ῥαβδμίζο. ΤΠο ποτά 15 παπἰαεᾷ {ο οοπιρ]είθ 
λα εεηίεποθ απᾶ Ία5 ρτοβαβΙγ Ώθεπ αᾶάαᾶ [ος ὑ]λαῦ ράχροςο. 

08. ἱερόθυτον. ΝΑΏ Ῥαβμῖζο. Ἔεο. εἰδωλόθυτον νι ΟΡΕΡΑ γΥυ]ρ. 
Τ]ο Ἰ]αΐΐοι Ἰαβ ἴ]ο αΏβθαταποθ οἱ απ αοοοπηπποᾷα{ῖοἩ {ο {πα {εεΙπρς 
οί α ]αΐ6ι ασο. Ἀε6 ποῖθ Ρε]ου’. . 

τοῦ γὰρ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς] αἲ επᾷ οἳ τει. Οπιῖς 
ΝΑΡΟΡΕΗΡΑ Υοΐας Τιαῦ. Ὑπ]σ. ῬεξηΙζο. 

85. σύμφορον ΝΑΒΟ. συμφέρον τεο, ψηι ΤΕΕ. 



ος, ο] ΔΛΟΤΛΟ. τος 

ΟΗ. Χ. 1-14. Τηῆεπ ἘχΧΑΜΡΙΕ ΟΕ Ι8ΗΑΛΕΙ, Α ΓΑΗΝΙΝά το ΟΗΗΙΒΤΙΑΝΒ. 

Τη {Π1β οπαρίαου ἴπο ἀῑτοοῦ αχσαπιοηῦ οοποργηίπςρ πιεαίς οΏοτοᾶ {ο 
14ο]ς 15 τεβαπιεᾶ 1Π νου. 14. Τ]πο Βτςί [οπτίθεη ΥεΙ565 οΓ (5 οπαρίετ, 
Ίκο οἹαρίοτ Ιχ., τε ρατεπίλείϊσα]. Ῥταί 1 1γο τει γάρ πε 816 {0 ΠΠά6Γ- 
βίαπᾶ {λαῦ ἔλετο 15 α ΥΕΥΥ οἶοβθ οοππεοξίοη Ῥοείχγθεη {15 απᾶ ἴπΠο Ἰαβύ 
Υογβο οἳ {πο ργεσθᾶίπσ οἩΏαρίεγ, Ὦ66 πεχί ποῖε Ῥαΐ οπθ, απᾶ Υογ. 12. μα 
81ο ἰαπσ]Ώί ἴπ γεν. 1-14, (1) ἴπαῦ {πο ροββεβδίοπ οἱ στθαί ρτ]νί]οσες ἄοθ5 
ηοῦ Ξ6ΟΙΤΘ 118 Τοπ ἄαπσεν. ΌῬπί ὑ]πῖς 18 ποί ἴπο οπ]γ Ππ]ς οἳ 6οΏΊπθς- 
Ποπ. Ίο Ίεατη, (2) ὑλαίῦ ἴμο ποτεί βἱΠ5 οἱ Ί5γας] πεις {με ἀϊγεσί γοριζέ 
οἱ ἰάοἰαίγῃ, ἃπᾶ Ἠεηςσο α βίοπς ατραπηθηῦ 15 ἀετ]νεᾶ αραϊηδῦ τοσατάίπς 
Ι4ο]α!χγ α5 α Ησ]ῦ πηαίίαχ (νοτ. 14). Απαᾶ ῬεγΏαβς, πα ο Ἰείζο, πα 
ΤΗΒΥ 88ο τερατᾶ ἴ]ε αοἰῖοης οἳ ἴπο Ιδταε]ίες α5 απγ{α] ΕΧΠΙΡΙΘΡ, (8) 
ο} ἐζιο αὖιιδε οἱ Γγεοῖοπι, ἴπε ἄαπσεν πγΠΙο Ίναξ Παπβδῦ που πιοβύ 1 εΙΥ 
{ο Ῥοία]] ιο Ιπ{απί ΟµπτοἩ. 'ΤΠαογ στο ἰοπιρίεά {ο (ΠΙπκ (Παί αἲὶ 
{μϊησς νγετθ 5α{9 {ο ο, Ώεσααδο α1] (μΐπσς γγοτο Ίαν {41 (ο τα] Ῥοβεῖ- 
Ῥ]ε). ἸἨουετίβοῃ. 

1. οὐ θέλω γὰρ ὑμάς ἀγνοεῖν. Α οἸλατασίετὶδθῖο εχκρτθβδίοη οἳ Βύ 
Ῥατ]. Οἱ, ο. κά. 1, απᾶ Βονπι. 1. 19, χἰ. 25: 2 Οοτ. 1. 8; 1 ΤΗ6ςΡ. ἵν. 
15. 

γάρ. ἜΤ]οτο 15 α ε]σΠί ἀῑβιοιπ]ψ ἵη ἴ]ιο 5οᾳπεπσο οἳ ἐ]οπσ]έ Ἡστο, 
ΝἨΙΟΗ Ώαβ οι αβεᾷ {πο βαὐβϊύαίϊοη οἳ δέ ἴπ {πε τεο. ἰοχζ. Ῥιαέ ἔλποιο ἶΒ 
8 6ἶεαχ οοηηθοίΙοη Ῥεύψθαεη {18 Υογξε απᾶ πλαί Ῥγεσεᾶθα. Τ]ο εαὐ]αοί 
18 ο ποοεβΒΙζγ οἳ εαπ{Ιοη 1π {ο ΟἨτ]βίαη 9. ΤΠίς ας θεα 1]]1ς- 
{παἰεᾷ Ὦγ {πο εχαιηῥρ]ε οἱ {πε αἰΠ]είαος Ίπ {πο ατεπα. Τὸ 5 πουν Γαγί]θΥ 
]αςίταίοᾶ Ὦγ ἴ]α οχκαπηρίο οἱ ἴἶο Ιβγαθ]Ιίοβ. ΤΠαγ Ῥοςδοββεᾷ στεαί 
Ῥτϊνϊ]θσθε5, απᾶ Ἰο5ύ (Πθπι. Απᾶ Τπτίμοτ, ἴ]πα ρίζα 1 ποπ Ὦγ ιο 
αἰλμ]είο Ὦγ ἀἰδαῖρ]πα. 10 16 ]ορί Ὦγ ιο Ιδταε]ῖίες {τοασ] Ιπάπ]σεπςρ. 

οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες. Τ16 οπιρ]αβῖς ΟΠ πάντες Ἰεχε--- 16 18 ταοροα{οᾷ 
Ώνο 4Π1ΘΕ---ΒΘΥΥΘΕ {ο Ῥοϊπῦ ο ἴ]θ ππογα] ἐλμαί ἔΠοισ] αἲ] η θιοαί εκ- 
οορίῖοη τεοθῖνεᾶ {πο Ργϊν!]εσοβ, {πο ρτεαίεν ἨάπΙῃθχ γγθγθ ΥεΥΥ {αΥ ΓΓΟΠΙ 
πβίης ἴΠεπῃ ατὶσηζ. ΤΠο Ίεββοηῦ ἶ5 51] πποτθ οἸοδεΙγ ἄτίνεπ Ίοπις ἵπ 
νν. 11, 192. Ἔμο Τβταε]ζ6ς νγεγθ 5 ΤΠΕ] ἴ]ο Ῥοορ]ε οἳ ἀοᾶ α5 πο, γεῦ 
πηοβύ ο ἔπαπα 611. ΝΗΥ ΕΠοι]ᾶ νο Ιπ]ς, ἴπθι, ἐλαῦ Ἱνο Ἰαγο Ἰ6βς 
ηθεᾷ {ον ψαίομ{α]ηπεξς ἔΠπαηπ {Πεγ2 ἈῬοπιθ Ἠανο ἐποασΏί ἐλαῦ ἴμο εκ- 
Ῥ6β88ίΟΠ ’ οι’ Γαἱ]ιεγς” Ἱπαπρ]]ος ἐΠαῦ 96 Ῥατπ] πας Ἠετο βρεα]χῖησ {ο {615 
οπ]γ. Ῥαΐ ἰΠ]5 5 ποῦ πθεοθββΒχγ. Τος (1) Ἡρ παϊσηί Ἠαγο πβεᾶ ἴ]ε εκ- 
Ῥτεβδίοη α5 Ρεῖηπς ἨΙπηδε]{ α εν, απιά (2) ἴπο Ἱδταε]ϊθες Ἱετο ἴ]ε ϱρ]τ]- 
{πα] Ῥτορεπί{οτς οἳ 61ο ΟἨτὶςξίαπ ΟΠατοΠ. Θ6ε Ώοπῃ. 1ν. 16, 1κ. δ. 

ὑπὸ τὴν νεφέλην. ΟΕ. Ἐχοᾶ. κ. 20-99, χὶν. 19, απά κ]. 54-58: 
Ναπι. 1. 15-28, χὶν. 14: Ῥειῦ. 1. 98: ῬΒ. Ἱπχνῆ]. 14, ον. 99. 

διὰ τῆς θαλάσσης διήλθον. Ἐκχοᾶ. χὶν.; Ναπι. χακί. 8; 4ο5]. ἶν. 
205: Ε8. ἱσστιῃ. 19. 

2. εἰς τὸν Μωύσην. Τ]1ο ραρεῖηρ {μτοτιρῃ ἴπο ο]οπᾶ (Ἠτοᾶ. σὶν. 19) 
απᾶ ἴ]ο 56. νγα5 α ἴΥρο οἳ ΟἨτ]ςίαπ Ῥαρίϊσπι, ἵπ ἔμαί Ίο πο Ῥ88586Β 
{μτοιρ] 16 οχοηαπσθβ α βἰαΐο οἳ Ῥοπᾶασο ἴογ 8 βίαΐο οἱ Ετορᾶοπι, ἴ]ιο 
λατᾷ γο]κο οἱ α Ῥματαο] ἔοΥ ἴ]πο {αἰΠετ]γ οατο οἳ ἀἄοᾶ, απᾶ {Πῖβ ἵπ σοἩ- 
56 πεηςθ οἳ 5 {ο]]ογίηρ {πο ραϊάαησο οἳ 8 Ιεαάει 5εηύ Ὁγ ἀοᾶ. Τ]θ 
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Τβταε]1{ος ππετα Ῥαρίϊσθᾶ “τιίο ΙΜοεε»,’ Ώεοβαξο Ὦγ ραβεῖπρ {μτοπσ] ἴ]α 
ο]οπᾶᾷ απᾶ ἴπο 5ε8 {που Ἠαᾶ Ώεσοοπιθ οοππεοῦεᾶ πηζη Ἠϊπα, ἀερεπάθηί οἩ 
Ἠ18 οοπηππβπάβ απᾶ ραϊάαπσθ. ΟΙ. εἰς τὸ ὄνομα, Μα{{. πανΗ. 19. 08, 
815ο Αοΐς χῖκ. ὃ---δ. 

8. πνευματικὸν βρῶμα. ΤΗο παπα (Ἐχοᾶ. σγΙ.), “ΙπαβπιαοἩ ας 16 
ναβ ποῦ Ἰ]κο οοπΙΊΠοΠ Ῥτθαᾶ, α Ῥτοᾶποῦ οἳ παίατε, Ὀιέ οππιθ 85 Ὀτεαᾶ 
{τοπ Ἠθανεη (8. Ἱχχνῆ. 24: ἸΝΙβᾶ. χτι. 20: ἆομπ πι. 91), ἴπα σιξς 
οἳ ἄοάἀ, πο, ϱΥ ἨΙβ Βριπ{, πτοαςΏύ πιατνε]]οιβΙγ [ο Ες ρεορ]θ.᾽ 
Μαγετ. ΟΙ. 8169 ΝεΗ. 1χ. 15. Απά ὁοβερβαβ πό. τΠ. 1 θεῖον βρῶμα 
καὶ παράδοξον. ΙΤ; πιαγ 8ἱ5ο πιεαπ 5αβ]εοίίνεΙσ 58 ππα]] α5 οὐ]εσίῖναισ 
αριτ]ζαα], ἴπαῦ 15, 16 τηαΥ ηοῦ ΤΠΕΥΘΙΥ ὂσ ἴπε νοτ]ς οἳ {πο ΒριπΙ6, Ῥαῦ 
ΤΠΑΥ Ῥγοᾶισθ ἴ]ιο πνοτ]ς οἳ ἴπα Βρϊτϊ6 Ὦγ ἰθασβῖης ππαη Ἠ15 ἀερεπάᾶφπσθ 
Ἡροπ ἄοᾶ. Βεο Μαΐζ. ἵν. 4. 

4. πνευματικὸν πόµα. ΤΗΠΙ56 πηῄτασοπ]οας ϱπρρ]σ οἳ παΐαχ, τοποἩ- 
ϱα{οᾷ οη ἴνπο οοραβῖοης (Ἠχοᾶ. κν. 1--6; Ναπι. αχ. 2-11), Ρε]οπσεᾶ, 
Ίπ]ςο ἴῃ6 τπαπΏα, ποῦ 6ο {πο παίπτα], Ὀαῦ {ο ἴπο αριτιζαα] οτᾶεγ οἳ ἄοα”Β 
Ῥτονιάσεπορ, πο Ώας 1655 πθοθββαγΥγ ροϊΏπῦς οἳ οοπὔαοῦ γη ιο 197/6Υ 
απᾶ ηΙοΥθΘ οοπ{ταοίθᾶ παύπτα] οχᾶεσ, απᾶ 15βιθβ Ίη πΠαῦ νεο οα]] πιῖτα- 
0165. ἛἨσποο {πΠα6γ παγθ ἴΎρθ65 οἳ αἰ]] στεαίοτ ππΙτασ]θΕ, ἹγΠϊοὮ Ῥε]οπσ 
ΏοπθνθΥ ΠΙΟΥΘ οχοΙΙβΙνΥδΙγ {ο ἴπο αριτ]ζαα] οτᾶετ οἳ {πΙησα, ηαΠΙΘΙΣ, ἴπθ 
πουτ]βηῖηρ {πο ΟἨτ]βθίαπ ΟΠατο] πΙθἩ πο «αρίτιύαα] {οοᾶ ο {πε Ῥοᾶγ 
απᾶ Ῥ]οοᾷ οἳ ΟἨτιδί. ΤΠ ΠΙβ 86ΠΡο6, Βύ Απαραδίπο (Τταοί. 26 5ροΥ 
«οαππεπι) 8875 ἸπΕ]], 'Βαοτατηθηία, Ί]]α Γπεταη{, 1η β1σηῖς 4ἴγειβα 56 1π 
χθ ᾳπαο βἰσπιβοαίατ ρατῖα, Ώ6σβαςδο 165 γας ΟἨτῖςύ νο πας {116 τη]ταοι]- 
Ίοα5 βαρροτῦ απᾶ Ῥγοβογναίοη οἱ {πο Ιβταθ]ϊζος ἵπ {πο πΙΙάΘΓΠΘΡΕ, 5 
νε]] ας οἳ ΟἨτ]βΙαΏΕ ἴπ ἐπαῖν Ρ]]ρτίπιαρο {ἩπτοαρΏ Πο ποτ]. 

ἔπινον. Όββεινο {ο οΏαπρο οἳ {6εηπβθο. ΤΠθ αοτὶδύ τοίετβ {ο {πα 
ν/ηο]θ αοὔϊοπ 5 ραβῦ. ΤΠο Ππηροετίθοῦ ροϊηβ οα{ 105 οοπΏ]ηπαποθ πῃΙ] 
16 ]αβῦεά. 

ἐκ πνευµατικῆ. Πο Α. Υ. 6ἶπε α πτοης Ιπιρτθββῖοη Ἠστθ. 
πνευματικής Ἠα5 ποῦ ἴπο ατίϊοίθ, απᾶ βΠοιπ]ᾶ ποῦ, ἐπετείοτθ, Ὦθ ἴταηξδ- 
Ἰαΐεά «ἴπαί εριτιζαα] του]. ΤΠ ἴταρ 5εη5θ 15, “ΓΟΥ {μαυ πετο ἀτίη]κ- 
1πσ τοπ α. βριγ{σια] τοοσῖς πΠπΙοὮ {ο]]ονεά ἴπεπι α5 με πεπί. Βδύ 
Ῥατ] {ο]]ουγβ πο ἰταάϊδοπ Ἠςχθ. ΕΒε {5 αριτιζαβΗδίηρ ἴ]πο νγΠο]ε ΗΙ5{οΣΥ. 
ἐΤ βαγ αρ]πῖίαα] {οοά απᾶ ἁτιηκ. Έοτ ἀπτίπρ ἴπο νηο]ο οἳ ἰπαῖν ππαΠ- 
ἄετίπσα 1Π {πο γγ]άεγηθδς {πο Τργαε]1ζας ππετο βρΙτΙ6πα]]Υ βαβαϊπεᾶ Ὦγα 
ΏΘΥΟΥ-{α1]ϊηςσ βοπτοθ οἳ τα[γεβΏπηθη 6, α. Υετγ Ἀοσο]ς, Ιπάθοᾶ, χοπ πΠΙΟΗ 
ψ/αῦθΥ5 πετο οὖεν Βονψίηςσ. Απάᾶ {ο Ῥου]ς πας Ομτ]ςί.) 

ἀκολουθούσης πέτρας. Τ]6 Ταχραπῃς οἳ Οπχκο]ος απᾶ φᾳοπαί]λαη 5ραα]ς 
οἱ α «υ6]]” πΥπῖο] {οἱ]ουγεᾷ {πο Τβγασ]1ζος 1π (]αῖν παπάθιίηρς. ΤΠ ἴπε 
Ῥοπιίαύατ Μαὐῦαι (ο. 1.) 16 15 α, Ἠοο]ς, ἵπ 5Παρο Ίκα α Ῥεο-μῖνθ, π/Ιο] 
το]]οά οοπΙππα]1γ {ογγγατᾶ {ο αοοοπΙΡΕΏΥ {λε 1βταθ]ίθς οἩ {Πεῖχ ΊαΥ 
({οΥ {11ο ἐγαάΙθίοη οοπβι]6 Ἠγοϊβίαίη, ος Βολούίρεη). Οττ ρτοαῦ Ῥαῦβῖ- 
πῖοα] βοπο]ατ Τησ]/{{οοῦ τα]εοίς δ5 ΙπίεγρτείαὔΙοΏ, απᾶ Ώα]ετες {μαί 
ἴηθ αχΡΙΘΒΒΙΟΠ 164615, χιοῦ ἔο ἴλο Ἐοσο]ς, Ὀπίέ ἴῃο βίθαπΙβ νΙοἩ 1ββπεᾶ 
ἔτοτη 19, απᾶ ὙΥΠΙοὮ Ίνεγε σαζλαγαᾶ Ιπύο ροο]Β ππθγουετ {πα6υ εποαπαρεᾶ. 
Τ6 πας {ο {Π15, απᾶ ποῦ {ο ἴμο τος], ἴπαῦ {Πο ποτᾷς ἵπ Ναπι. αχ. 17 
816 βΠΡΡοβεᾶ {ο Ὦε αἀάνοβρεᾶ. ἨἙδίας οἶίερ ΕΕ. Ἱχανῖ. 16 απά ου. 41 
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ἀπ βαρροσέ ο {θ 6ατηθ νθιγ. 66 8ἱ6ο Ὠειιί. ἵχ. 21, “ία του ναί 
ἀεβεροπάθᾶ {τοπ {πο πιοαπθ. ἩΜσγετ {ΠΙπκα {λαί ιο (γαᾶΙοη πας 
Α Ἰ8ΐθ6ι Ιηγεηθίοη οἳ {πο ἨαΡβ)βῖβ, βἴποῬ {Πο Ταχραπῃ οἳ ΟπΠκΚε]οβ η 168 
Ῥτοβεπ{ βΏαροθ οαηποῦ 9 ἰτασθᾶ Ῥαο]ς ατίμοεχ λαθη πο ἐΠῖτά οεη{ττγ. 

ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ Χριστός. Ῥεο Ἰαεί ποίο Ῥαΐ οπθ. ΟἨτῖί πναβ {πε 
ἔχπθ βοπτοῬ οἳ 81] ἐῑοῖν ποπτΙβΏπηθη 6, απᾶ Ἠοε πγοπῦ νι λθπα πΥΙΓθγ - 
ΒΟΘΥΟΥ {αγ ποηῦ. ἩἨο, ἴμο Δηρε] οἳ {ο Οοτεπαπῦ (Εικοᾶ. κχΗ]. 20, 91, 
28, παχῖ. 84: 6ΦοβΗ. τ. 19), παβ ἰπαῖτ ρα]ᾶο απᾶ λπαῖχ βαρροτί. ΟΕ. 
πομη 1γ. 10, 14, να. 97, 98. Έοτ ἴμο ἴθιπι Ἠος], 88 αρρ]θά {ο ἄοᾶ, 
βοο Ῥειί. χχχ!]. 4, 15, 18, 950, 81, 9τ: ῬΒ. πνηϊ. 1, απᾶ τιβΏΥ οἴ]αχ 
Ῥ8ββ8βθΒ 1Π {Πο Ῥβα]πιβ {οο ἨΠΠΠΙΘΤΟΙΡ {ο αᾳποῦθ Μα σαι Ἠατα]γ 
ἀϊβπαῖβα ἴΠ]ς Ῥ8ββ8ρο πηζΠοαῦ ααοὔτηᾳ ΒῬεηρο!β τοπηατκ: “Ἠαᾶ ἴλμετε 
Ῥθεη ΊΊοτθ {απ Έππο Βαογαππεηίβ, Βύ Ῥατ] πγοπ]ᾶ Ἠατο Ῥοϊηπίθοᾶ οτί 
βοπ]θ αρ]τίζπα] τοβεπαΏ]αβτιοθ ὔο {λΠοπι.) 

δ. ἐν τοῖς πλείοσιν. ΤΠο Ῥροϊπί αἰπιθᾶ αἱ 15, ἐ]λαῖ ἵπ βρί[{θ οἳ ἐΠ1εῖτ 
Ἠϊρῃ Ρρτϊνῖ]θσεβ απἆ ρτοαί ορροτίαπΙ{1θΒ, {Πθ6 τηα]οτίζγ οἱ {πθπη γγαβ ἄε- 
βἰχογθᾶ. ΟΕ. Ἠοεῦ. 11. 16. ὀοβμπα απᾶ Ο8]εῦ οἩ]γ, Ναπι. χὶν. 58, 
Ἠοχθ Ῥοπαϊ{{εᾷ {ο επ{αχ {πο Ῥτοπιϊβεᾶ Ἰαπᾶ. Βεε αἶδο Ναπῃ. χχγῇ. 64, 6δ. 

κατεστρώθησαν. Οοππραχθ ΟἨΣ δίγειπ. Τηθ εχρτεβεῖοη 15 ρταρΗ]ο 
αΏᾶ ΓοτοΙῦ]θ, 

6. τύποι. ΤΗ{θγα]ΙΨ, .γρες οἱ πβ. ἴπ ᾖΠσιτε οἱ 118, ΊΙοΙΕ, τύπος 
βἹσηΙβθε (1) α πιατ]ς, δίγο]ιο οἳ αΠΥ Κἰπᾶ, Ιπιργθββεᾶ ΟΥ ΘΏΡΤΑΥΕΠ, “ρηζπέ, 
1ομη ας. 26: (2) απ ἴπιαφο, σιγα, 8 1π Αοΐς τῇ. 45: (9) απ επαπιρίο, 
Ῥαΐίστη, Δοῖς η. 44 (πηοτθ {πο πγοτᾶ 18 τεηᾶετεᾶ Γα5]ίοπ), οξ. Ἠεῦ. ΥΙΠ. 
ὅ (ποαρ] ΟἨχγβοβίοτα Ιπίοτρτείς οπαπιρῖεβ οἱ Ριπίκ]πιεπί): (4) ἴ1ρε, ἵπ 
ἴμθ τοοοση]σεᾶᾷ 8επ5θ οἳ πο ποτᾶ, ἴ]ιαί οἳ 8 Ῥοίβοη οἱ οἴγοπτηβίαπος 
ἀεβισποᾶ Ὦγ ἄοά {ο {οτοβμαᾶοπ 50Π16 οί]θς Ῥ6ΙΒΟἨΠ ος οἰτοιππηξίαπος 
1η ἴπο Γαήπτο, Ἡοπι. ν. 14: (6) 88 εαᾳπϊνα]εηί {ο ριτγροτέ, διὐδίαπεο οἳ 8 
Ιοὐζον ος 844168, Αοΐβ ασ]. 26: (6) Τοτπι, οιΙίπα, διιοδίαπσο, 88 οἳ 8 
βΥείεπι οἳ ἀοοίτῖίπο οτ ΤΙΟΥΑΙ8 (Ίο {πο ἀθτῖγεᾶ ποτᾶᾷ ὑποτύπωσις 1π 
2 Τϊη. 1. 18): Ὥοπι. τν]. 11: (7) επαπιρῖε, π ἴπο πιαύίετ οἳ οοπᾶποῦ, 
ΓοΥ Πππία οτι οἵ πατηίπᾳς, ΡΗΙΙ. Πα. 11: 1 ΤηεςΒ. 1. 7; 1 Τίπι. 1ν. 19, ἆο. 
ἐγενήθησαν 5αρροτίβ (1). ἨἘτίπει {Πῖ5 ος (4) 15 πο πιραπίηρ στα, ΟΥ 16 
ΤΩΒΥ 1πο]αᾶς Ῥοί]Ἡ τηθαπίησι. «οᾶ Ιπιργθβεθᾶ βπο]Ὦ α οΠατασίθγ προη 
{ο ζεπιε]ι Ἠ]βίοτγ---οτ ταίποτ ῬοτΏαρς 165 πας ἴπμο παίατα] ταρα]{ ος 
{ο εἴπηϊ]ατ Ῥροβίβοη ἵπ πΏ]οὮ ΟἨτΙιβαηβ ποὺ βίαπᾶ {ο {λαῦ οοοπρ]εᾶ 
Ὦγ ἴμο ἔσπβ ππάετ {πο Ίαπτ-- ἴπαί ἴὲ {οτοεπαᾶοστεᾶ ἴ]ια Ἠϊβδίοτγ οἳ μα 
ΟἨτιβΙαη ΟἨατοἩ. Τηῆϊς Ἰάθα 15 οαττιοᾶ οτῦ ππογο {α]]γ 1π ταίργθηοθ 
{ο ἴπο Ο]ά Τοβίατηεπ{ ροηοτα]]γ, 1π ἴπο Ἐρίβί]θ8 {ο {πε ἄα]αβαπς απά 
Ἠεῦτεπβ (Πατ ἵπ ἐπί Ἐρίβί]ο. Ἠστο 16 15 Απρ] πςθᾶ {ο Ρροϊπί οαξ 
{η αγ ἵπ ψἨ]ο] ελα πατηίησε οἳ {πο {οπ]ς]η ἨΙβίοτγ ατο τα]ααῦ]ο ἔο 
ΟτξΠαΏΒ. 

καθὼς κἀκεῖνοι. Βέ Ῥαπ] σῖνες βτο Ἱπείαποςς Οἱ {1 ΤΕγαε]ί{ος’ βἶη. 
Ἐπτεί ο ἄθβῖτο {οχ {οοᾷ οἴλετ ἴπαπ ἄοᾶ Ἠαᾶ σίτεη ἔμεπι, Καπ. χὶ, 4, 
98, 94. 

Τ. εἰδωλολάτραι. Τγπᾶα]ο οἸιαταςοτῖςείοα]]γ τοπᾶςΥΒ 'τοογε]ίρρετα 
ο ἴπιαβες. Ῥεο Ἐχοᾶ. κχχ!1, 6. 

1. 008, Ἡ 
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παίζειν. Ταποῖηρ (56ε ΒίαπΙεΥ απᾶ Α]{οτᾶ ἔτι ἶοο.) πας Ῥτοραδ]σ ἵπ- 
ο]απᾶσα, αξ 16 {οτπιθᾷ ρατῦ οἱ ἴο ποΥβΒῖρ οἳ ἴπε Ἠθεαίπεη ἀαῖθθς. Ο8, 
Ἠοταοσε, ΄Θ απ πθο {6γτθ Ῥοᾶαεπι ἀεᾶεοαϊῃ οΏοτῖβ...... Β8ΟΤΟ Γαπαθ οε]ε- 
Ῥταηί ἀῑθ.᾽  Οεε, απ. 19. 19. ἘῬτί ἴμα οτἰσίηα] Ἠερται πγοτᾶ ας α, 
νηᾶετ βΙσπΙῇβοα/1οἩ, {ο δρογί, ἰο ἴσιισ], οχαοἴ]γ ἴ]ιθ βαππθ α5 {πο ΙΙπάνθᾶ 
φιοτᾶ ἔτοπα υΠ]οἩ 15 ἀοτῖνεᾶ Ίραας, 'Ἠο βΏα]] Ἰαπσῇ, 8ο παπιθᾶ τοι 
Βαταμ’ς ΙαασΏίετ. ΤΠο βαπθ 15 ἴῃθ ο.δε γη παίζειν, ἀετιγεᾶ ας 16 ἶ5 
{τοτη παῖς. 

8. πορνεύωµεν, 1.θ. ἴπο παίπτα] τεκα]ί οἱ Ιοϊηῖησ 1π ἴπο ἵπιρατα 
ΨΓΟΥΒΗΙΡ οἱ ΑβΠίατοίΗ, οἵἳ Αδίατία, ἴπο Βγτίαη επι. Το επαρ]ο ο 
Ἀγρ]μτοαῖίθ, οἩ {ο Αοτο-Οοτίπίμαβ, οοπίαϊΙπεά α. {ποαβαπᾶ ΡργϊθβίεβΒες 
ἀετοίεᾶ ἴο {πε Εαπηθ Πορπ/ίΙοαβ ποτβΗΙρ. Ῥ6ο Ιπἰτοᾶποβοιπ. Τηο πατη- 
Ίησ ἴη ἴπο {ασί πας, ἰπεγείοτθ, Ὀύ πο ΤΠΘΑΠΒ πιθεᾶ]θβ5. Το οοσβδΙοηΏ 
χθίθττθᾶ ἴο 15 ἐπαί τε]αίθᾷ ἵπ Ναπι. χχτ. 1--6. 

εἰκοσιτρεῖς Χιλιάδες». Ίπ Ναπι, χχν. 9 πο Ηπᾶ 24,000. Το αοἰπα] 
ΏπΙηΡαχ ποα]ᾶ πο ἄοαλρί Ῥο Ῥείποσει {μα πο, 5ο ἐπαί Ῥοῦὰ Ἠετο Απᾶ 1Π 
ἴλα Ῥουο]ς οἱ Ναπιβθτβ οπ]γ τοαπᾶ ΠΠΠΙΡΕΤΒ 81θ βἵτεη. “Οταν Αροβί]ο 
βα1{Ώ ποῦ ἄεβπΙζεΙγ {ητεο απᾶ ὑπαπίγ ἐποαραπᾶ ρετίδμεᾶ, ραῦ {πτθρ απἆ 
ὑποπίγ (ποιραπά αὖ ἴπο Ἰδαςί. ΤήσΠ{οοῦ. 

9. ἐκπειράζωμεν τὸν κύριον. ἨΠείπατ πτο τοβᾶ χριστόν Ώετο νψηἶἩ τοο. 
ΟΥ κύριον 5 ἵη ἴπο ύεχί, πιακθςβ Ὀαό Πτα ἀἱἴθτεποθ. Τη αἴίῃετ ο.5ο 
Οπτιβῦ 18 παθαπ{, Πο, α5 {πο Απσε] οἳ {πο Οοτεπαπί (568 πιοίθ οἩ τετ, 
4), γας ἴπο σπ]ᾶθ οἱ ιο Ἰαταε]ίες {πτοαπσποαῦ αἲ] ἐπεῖτ πιαπᾶθτῖηρα. 
Ὑπαῦ 160 νταβ ο {επιρῦ ΟἨτὶβῦ νο πια Ῥεβῦ Ίθαγῃ ἔτοπι ἴπο ΟΙά Τερία- 
1ηΘΏῦ ηΒΥΤα{1Υθ. θε Νατη. χὶν. 92. Τὸ ναβ {ο τσ Ἠϊπι, νο 5οο π]αίηος 
Ἠο ποπ]ᾶ Ὀο 85 ροοᾶ 8 ΗΙ8 ποτᾶ, πείπεν Ἠθ ποτ]ᾶ ραπῖδῃ {πεῖτ αἶπ 
85 Ἡε Ἠαᾶ ἀεο]ατεᾶᾷ Ἠε ποτα]ᾶ. Το ποτᾶ Ίπ ἴῑπο οτἰσίπα] πηθαΏ5 {ο ἴτη 
ἴο ιο ιἐεγπιοδί. ἘοΥ ἴπθ οοσιβῖοη το[θτγθᾶ ῦο 56ο Ναπι, κχὶ. 6, ἴποαρη 
ἴΠΙβ 15 ποῦ ἴμθ οΠΙγ οοσιβίοΏ οἩ πΥΠΙΟΠ {16 15γαε]1ὔ6Ρ Ίπθτο βαϊᾷ {ο Ώατε 
{επιρίθᾶ ἄοᾶ. 

ὑπὸ τῶν ὄφεων. ἩΒΥ ἴπθ 5ετρεπς, 1.6. πο πε]]-κποντ βετγ βεγρεπῦ5 
πηθηθίοπεᾶ 1Π ΜΟΡΘΡ᾽ παττα{Ἰνο. 

10. Ὑογγύζετε. Β66 Ἐχοᾶ. αγ. 2, αγ. ὃ; Καπῃ. χῖν. 2---99, αν]. 41. 

ὠπώλοντο. Όῇβοιτο ἴμθ βοτ1βῦ Ίθτγο {ογ ἀθβἰτποῦιοτπ Ὦγ οπο αοῖ, 45 
οοπαιρατθᾶ η Ἡ {πο Ἱππροτ[εοῦ ἀπώλλυντο οἳ {πα ἀθβίτπσίϊοπ οἳ 686Ἠ 
Ῥ6ἵΡΒΟΠ 5ΕΥΕΥΕΙΙΥ ὮΥ {με βετρεπίδ. ΤΠΙ5 Πα5 Ῥοεπ οτετ]οοκεᾶ Ὦγ πιαπγ 
οοργϊδίβ. 6ο Οπιδίσα] Χοῦθ. 

ὁλοθρευτοῦ. Τ16 αηρε] οἳ ἀεαίμ. Ο8. ἨἘχοᾶ. κ. 25: Ἠγιρᾶ. ανΏ. 26, 
ψ/ηθγο ΏΘΑΥΊΙΥ {ἐ1νο β8π1θ τθε]ς νγοτᾶ 15 αβεᾷ ἵπ ἴπο Βερίπαρίπί α5 Ἠεχο, 
Ο8, αἶξο επ. χἰσ.; 9 Βαπι. κχὶν. 16; 1 ΟπτοἨ. χχι. 12, 15, 16, 20: 
9 ΚίηπρΒ χὶχ. 9δ: 9 ΟἨτοή. αχ. 21: Αοΐς χι. 25. Ἠβίίτας οοπο]αάςς 
{ποπι 0 πᾷ6 ὅ, 9, ὑπαῦ ἴΠῖβ πτας πο Ατοπαπσαὶ Μίο]ιαε], Ῥαῦ {πο Ῥ8ββαβθ 
ἄοθς ποῦ Β66Π1 ὕο παταΏῦ ἴμθ οοπο]αβίοη. 

11. τυπικώῶς, 'γρὶσοβ]1γ, ΟΥ, 85 ΘΣ8ΠΙΡΙ65. 

19, ὁ δοκῶν ἑστάναι. Α παχηῖηρ ασαἰηςῦ ἴμο οπογ-οοπΠᾶεποθ ἴοο 
ΘΟΠΙΊΠΟΊ 8ΙΠΟΠΡ {1 ΟογΙπίΠΙαπβΒ. Β66 οἩαρίας 1. ἑἩτοαρλοιί; οἩ. 1. 



Χ. 16.] ΝΟΤΑΡ. 115. 
18, 1ν. 8. Τὲ 15 πο βπ/Ποϊεπ{ {ο Ἠανο Ῥθεπ αἀπιϊθεοᾶ Ιπ{ο {ια ΟἨγ]5ίαπ 
ὀογεπαπ{; πο πθυᾷ αομΓα]ΠΘΒΒ, ἵη οτᾶθε {ο πδο ο ρτϊν]]οσος ατ1σ]5. 
ΟΙ. Ῥοπᾳ, ΧΙ. 90, 

19. ἀνθρώπινος. ΤΠο ποτᾷ ππθαπβ αἀαρίεά ἴο Ἠππιαπ οπρας1δ6Β, 
διὰ τοῦτο ἀνθρώπινόν ἐστιν (τὸ δίκαιον) Ατδύ. Νίο ΠΕ] ν. 9, 1.6. Ιαβίϊοθ 
18 1η αοοοτχᾷαηποθ νηἩ {πο οοπᾷΙΙοπ5 οἱ Ώππιαπ 146, Α. οοΠβοΙα/{ΙοἩ, 
85 ἴῃθ Ἰαβύ Υογβε Ίναξ α παγηῖησ. Τήῃθβο πγογᾶς ποτα Ιπίοπαεᾶ {ο πιοθῦ 
Άπ ορ]εοθίοη ἐλαῦ 165 πας ΙπΙροββῖρ]θ {ο γγα]]ς γγατ]γ οποιρ]ι---Ἱππροββίρ]θ 
{ο αἀ[αξῦ ατὶσηί {ιο Ῥουπᾶατίες οἱ οαχ οὗΏ {εθρᾶοπα απᾶ οαχ Ῥτοί]θγ”5 
ηθθά. Ἐνετγ ἰοπηρία{Ιοη α5 16 601168, Βύ Ῥατ] βαγ5, ν]] Ἠανο ἴμοθ ναΥ 
οἱ 6βοᾶρο Ῥτονίάςᾶ ἔτοτα 16 Ὦγ ἀαοᾶ. ΑΙ ἐπαί α ΟἨτὶβΙαπ Ίας {ο ἄο 15 
{ο 1πνα ἵπ Ἠατηβ]ο ἀαρεπᾶφησο προπ ἨΗίπι, πεϊζηοτ Ῥετρ]εχοᾶ 1π ἴλο 
ΡΙΘΒΕΠ{ ΟΥ αΠΣΙΟΠΒ {ου ἴ]ο {πίατο. Ο8, 2 Ῥοΐῦ, Π. 9. 

καὶ τὴν ἔκβασιν. ΤἩο Ίγαγ οἳ 6βοαρο ἵ5 Ῥτον]άεᾶ ὮΥ {ιο βαπηθ γηὶςᾶοπι 
Ώλαί ῬογπηΙ{β {ηο {θηρία {ίοῃ. 

14. διόπερ Α τοίπτη {ο ο πΙΒΙΏ αχραπιθηί ἵη οἩ. ΥΠ, 66 οἩ. 
νι. 19. 

Ἴδ--20. ΤΠΕ Ώλναξβ ΟΕ ἘΑΤΙΝά ΜΕΑΤΕ ΒΛΟΒΙΕΙΟΗΡ το ΤΡοΟΙ5 ΒΗΕἨΝ 
ἘΒΟΝΜ ΤΗΕ ΗΙΧΑΜΡΙΕ ΟΕ ΒΑΟΒΙΕΙΟΙΑΙ, ΕΕΑΡΒΤΡ ΙΝ αΕΝΕΠΑΤ,, 

16. ὡς φρονίμοις λέγω. 1 βρθαῖ ἵο γοι 885 ἴο 58Π8ΙΡ19 1161, ΟΥ 35 
Μεγαχ, {ο γ/οι, αἱ δεποἰθίε πιει, 1 αἱ, οιιᾶ(ε Ίο ιο]ιαί 1 α[ϊγπι. Ένει 
η {μο Ῥ]οπ]θιᾶο οὗ Ἠϊ5 Αροβίο]ίο ααἰΠοχίζψ, Ἡο ἄοθςρ πού Γοτρίᾶ ἴπε 
6οτΙπ{μίαΠΒ {ο οχετοῖδο Οἱ {]αῖγ 1θᾶδοἩ. ΤΠΗσΥ, 35 πα]] α5 Ἠθ, Ώαυε 
{]λο πποβίοή ἔτοπι αφονο (1 7ομπ Π. 90, οἳ, οἩ. Π. 19), απᾶ 63η (]θγο[οχθ 
ἀϊβοθτπ {μθ Γοχορ οἳ ναί Ἡθ 8478. Ἀ66 αἱβο οἩ. χὶ. 19. 

16. τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας. ΤΗ αγσιτηθη{ 15 τοβαπιοᾶ. ἘΙΤβί ΥΘΗΒΟΠ 
ασα]πού {αίτια Ῥατί 1Π απ 149] [θαςί. Ίο οοπηπηπ]σα{ο ἑοροί]οχ 1π {πο 
Ῥοᾶγ απᾶ Ῥ]οοά οἳ ΟἨτίςέ, απᾷ πνο απο {Ποτοῦγ ἀεῦαττοᾶ {τοπ ΟΟΠΙΠΗΙΙ- 
ΠΙΟἨ ΨἩ αἩγ Ῥοΐημα α1ἱ6Π {ο ἨΙπα; α οοπηπιαπίοη 1Πῇο Ισ], ὉΥ ἐμθ 
8Πα]οαγ οἳ α]] δαοτ]βοἴα] τ1{6Β, πνθ οηί6υ γγ(]ι ἔ]ιο Ῥοίπρς {ο νγ]λοτη β16] 
Β8ΟΥΙβΟΘΒ απθ ο[ετοᾶ. Β66 νοχ. 20. Τ]α6 ἴἔθτπι ερ οἱ ὐἰεβείπ 5 ἃ 
Ἠερταῖβτα {οχ {λα ορ οὖθτ νλίο] α Ῥ]οββίηαρ {5 {ο Ῥο Ῥτοπουποςθᾶ, 
Ν1986 ομαχαοίογὶςί1ο 16 15 {ο Ῥο Ῥ]οββαᾶ. Τ{ να» ἴ]ο πάσΠο σίνεπ {ο ἴπο 
οαρ---ἴ]θ ἐ]γά αἲίει ἴ]λο Ῥαδε]α] πιεα]---ούθΥ ΥίοΕ ἐη]ςς νγθχθ ρίνοη 
αὖ {πο Ῥαββονονγ. 1ΤΗρΠ{{οοῦ. 

ὃ εὐλογοῦμεν. Όναυι ν]]οἩ πο Ργοποιποθ {1ο γγοχᾶς οἱ Ῥ]ορείπς απᾶ 
ὑλαπκβαϊνίηρ οοπηπηαπᾶθᾶ Ὦγ ΟἨτίς. Β6ο Ίμαίκο κχΙΙ. 90, απιᾶ οἩ. χἰ. 
3δ. ΤΗΘ ορ γνας ογᾷαἱποᾶ {ο Ὀα Ῥ]οββθοᾷ απᾶ ντο Ῥεοποιπου {ο Ῥ]6β5- 
πρ. Τμο ᾳπερίῖοη ατρος π]ιαί ἶ5 {Ἠο πιθαπίηρ ΟΕ «1ο Ἠθτο. 1 να 
8χθ ἴο Ἰπίεγρτεί {ο γγοτᾶ ὮΥ νου. 17, 16 πιθαΠς {πο ν/]οῖο Ὀοᾶυν οἳ {μα 
ΤαΜμ{α].. Απιᾶ 1π Ολίβ ϱ.ς6 16 ΠΙαΥ ΒΙΡΡΟΒΟ ἐ]ιαί {1ο γγογᾶς οἳ Ῥ]οβίηα 
6ΥΘ Ῥχοποιποθᾶ Ὦ} ἰμο Ῥτοβίᾶΐπα ο]άετ ος ἨίβΠορ, απᾶ (ναί {ο 6οἩ- 
Ετεσα{Ιοη πιαᾷο {Πειῃ ἐλλαῖχ ον Ὦγ “ές ΑπΠΙΘΗ᾽ (6Η. χίν. 16) αἲ ἴ]ιο οπᾶ. 
Ῥαΐ Βθθ ἨΠοίθ ΟΏ κλώμεν Ῥε]ουν. 

κοινωνία. Τή{οχα]]γ, «ἴ]ιο πια]ίπ{ ΟΥ ε]ιαγίπᾳ ἵπ οοπιπιοπ.  ἨεποῬ 
Ἠογθ 16 βἱρηΙβ6Β (λαίῦ α1] εἨαχα {οσοίμος ἵπ ἐπο αἰ[ οἳ {πο Ῥ]οοᾶ 
οἳ ΟΗἨπὶϱί. διὰ τὶ μὴ εἶπε, µετοχή, ὅτι πλέον τι ἐβουλήθη, καὶ πολλὴν 

τί ο 
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ἐνδείξασθαι τὴν συνάφειαν' οὐ γὰρ τῷ µετέχειν µόνον καὶ µεταλαμβάνειν 
ἀλλὰ καὶ τῷ ἐνουσθαι κοινωνοῦμεν. ΟἩχγβοβίοπι. Ῥ]αίο (Ρ]αεῖο 656 Αα, 
80 Ἑ) πεθβ 16 οἱ {πο πιπίαα] τε]αῖοηβ οἱ βοτ] απἆ Ῥοάγ. Ατὶβίοί]ο πβεξ 
16 1Π ἴπο βεΏβο οἳ {πίεγε]απβο, 8 οἱ ποτᾶβ, Νίο. ΠΕίΠπ. τν. 8; οἳ 
οοπηπηθτοῖα] ΙΠΙΘΓΟΟΊΥΡΘ, Υ. ὅ; οἳ {πο ΙΠίθγοοιτβο οἱ α {βΐΠθυ ση ἩΙς 
ΒΟἨΒ, ντ. 14. («επετα]]γ, 16 Ιπο]αᾷθβ Ῥοί] {11ο αοῦ οἱ αββοοἰαδίοη πι 
οἴματς απᾶ 1{β τοσα]. ΤΠ 1άθα Ἠετο ἶς {παίῦ οἱ 8 ΤπεΒ] οἩ ο 5βαοτ]ᾳσοθᾶ 
νιοβίτη, νηπΙοἩ 15 ΟἨτῖδς Ἠτπιρο][, πο ἴγαε Ῥαβοβα] Τιαπ.ῇ, 07 {θρᾶΐηρ οἩ 
Ὕποπι 1] πο Ῥατίακε οἳ Ἠίπι ατα πιαᾶθ ΕΏΒΤΕΤΕ οἱ Η15 Ἐ]θεὮ απᾶ 
Ἐ]οοᾶ, απά εἶχαβ ατα Ῥοιπᾶ {ορείμοτ 1π {ο ο]οβοβῦ {ο]]ουγ5Βῖρ να Ώ Ἠίτα 
αηᾶ πι εαο] οἴπετ. Πο {ποῦ οἱἳ ἰπῖς Ἐποπατίβαο {θεάϊης προη 
Οµτ]εί 15 αζάτποσεᾶ α5 {πε βἰτοπροδί τεββοῦ ΨΗΥ ΟἨτίδΙαΏΒ οαπποῦ 18Υ- 
{α]]σ ίαχκα ρατῖ 1π Ιάο]αίτοτς τίζεΒ. 19 15 α5 Ιππροβείρ]ε {ο εχκο]αᾶο Ἠετο 
116 αοἰῖνο 8εηβο οἱ «οοπιηπηΙσα{1οη (566 ποίθ οἩἨ οἩ. 1. 9), 88 16 16 {ο 
οοπΏτε {1ο νγοτᾶ {ο ἴ]ιαί βἰσηΙΠοαοτ. 1Τ6 πιπεδῖ Ῥε ἴακεη ἴη {Πο πῃᾶρεί 
Ῥοββίβ]ε 5επςο, α5 Ιπο]πᾶίπρ ΟἨτὶκί5 Μεεᾶάϊτπρ Ἠ1ς ῬεοΡ]ε πι Ἠ1Ρ Ἐ]ερίι 
Άπᾶ Ἐ]οοᾶ, απᾶ {ποαῖτ 1οῖπί ρατΏοἰρα[ίοη 1π Πο ΡΒ4ΠηΘ. 

τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν. Οα]νῖηπ Ἠοτο ολαταοἰετίε(Ιοα]]γ οοπ{εηᾶβ {παῖ 
ἴπο Ἐποπατίείϊο ]ο8ἳ πας Παιιᾶθᾶ {τοπι οπθ {ο {πο ο{ματ, απᾶ {παί 68ο]ι 
Ὄτοκο οἱ Ἠ]β «απο. Ἐτπί 1 15 οὐνίοας {εαί πο γγοτάς 41θ 5ΙΟἩ α 
οοπ]ᾶ Ὦο πβεᾶ ὮΥ απγ πι]πϊδίθυγ οἱ ἴπο ΟΠτὶβθίαπ ΟΠπατοβ, οἱ ἴΠο βο]επιΏ 
Ὀτοα]ίτςσ οἱ {πο Ώγθαᾶ 1π ορεάῖεποε {ο ΟἨΤΙβ{”5 οοπηπιβπᾶ. Απᾶ 165 πια 
ρο {ατίηον οΏεεγγεᾶ {παῖ οπ]γ ΟἨτὶςέ 15 ϱα]ᾷ {ο Ώατο Ῥτοκεη {με Ὀτεαά 
οὐ ἴ]ο Ἠτοί Ἱπααβοη οἳ πο Ἐπολματίθ. ΤΠο ΏοπιαἨ Οα{Πο]ῖο 6οπ]- 
πιρηία(οτ, βίας, Ἠετςθ, Ἡοπετετ, αρτθες ση] Οα]νίπ. ΤΠπο Ὀτεακίτπρ ο 
ἴπο Ὀτεαάᾶ, Ἡθ βα75, π8ς Πτοῦ Ῥοτ[ογπιθά «α Ῥτοβργίετί5 εὐ ἀἱασοοπβ,᾽ 
αηᾶ α[ἴεγπατᾶς «. οπείοτῖς Πάε]αβ. ΤΠ Ίαπρααρε οἱ Βὺ Ῥαπ1 16 ποῦ 
Ῥτθσίβθ εποἈρΡῃ {ο επαβ]ε 18 αὈβο]π{ε]γ {ο ἀθοῖάς ε]πε Ῥοίπ{, Βεθ ποίε 
ΟΗΠ εὐλογοῦμεν. 

17. ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἔσμεν. Ἐήίμας, πΙἩ Ὦ.., 
φοοῦπς ἴ]ιαί 16, 10]ιο αγο πιατήῇ, αγε οπιε Ὀγεαᾶ, οπε ὑοᾶψ, 91, Όεσαιιδε 
ἴ]ιογο {8 οπο ἴοα], 106, ἐ]ιο Πιαπ, αγε Οπιε οᾶη, 1.6. ἴπε 1ο81, ἵπ 198 0Π6- 
ἨΘΡΒΕ, 15 με {7ρθ οἳ ἴπο Οπο ΟΠγῖδί, απᾶ οἳ Ἠϊβ Ῥοᾶγ 1ὲ 18 8]βο ἴπε 
οοπητηιπΊοη οΥ ]οϊηί ρατοϊρα[ίοηπ. “ΑΦ οπε Ίοαξ ἵ5 πιεᾷθ πρ οΕ ΠΙΒΏΥ 
Ργα1ΏΒ, απᾶ οπθ Ώοᾶγ 18 οοπιροβεᾷ ΟΓ ΤΠΑΠΥ ΤΠΘΠΙΡΘΥΑ, 5ο {πε ΟΠητοἩ οἳ 
Ομτ]ςί 15 ]οϊπεά {οσεί]πετ οἳ πιαἩγ {α1ζΠ{α] οἩΘΕ, απ]θεά ἵπ {πο Όοπᾶβ 
οἳ ολατΙ(γ.  Απσαβίηθ. Βο ΟΠΥγβοβίοπι απᾶ ΤΠπεοᾶοτεί, απᾶ οἳτ 
Έπρ]β]Ἡ Ὦϊδπορβ ΑπάτΘη6ς απᾶ Ἠα]. ΟΕ, ος. χα. 12: (αι. 11. 28: 
ΈΡΗ. 1ν. 4: Οο1. 11. 16. θε πεχῦ ποῖθ. 

οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου µετέχοµεν. Ἐοσ πθ 81! ρασία]κε ἔτοτα 
Τηθ 9π6 1984. ΑΑ {πε οηθ Ίο8Ε γα Ρατίβ]κθη οἱ ὮΥ ἴπο νο] 6οπητητ]- 
πΙζγ, απά 165 εαΏείαπος ραββεᾶ Ἰπίο 6αο]Ὦ οἳ ἔλαπα, απᾶ Ῥεοαππε ρατῦ οἳ 
{θηβε]νθς, βο πι ἐπαί αρίτιια] τοα]θγ οἳ πΙο]ι {πο οαψατᾶ οταῖ- 
Ώ8ΏΟθ γ5 α ἴΥρθο. ΑΠ Ῥεμετετς ρατίοο]ς οἳ ἴῑιο Ῥοᾶγ οἱ ΟἨτῖβέ απᾶ 
ν/θγθ Ἰκη]{ {ορεί]θγ 1Πἱο οπς Ῥοᾶγ ἴπ Τ0,. Οα]νίη τοπι]πάβ ας {πα Ώειθ 
Βὲ Ῥαυ] 19 ποῦ ἀεα]ῖπρ βο τηπο]Ὦ η ζΏ ΟΥ Ίούο {οπατᾶς απᾶ {6]1ογ/βἩῖρ 
ππΙῖἩ οηΏς απΠοίἩοαχ, 88 πα] οι αρ]τ1έαα] απῖοι ση ΟἨτΙβέ, 1ω οτᾶετ {ο 
ἄτανν ἴἶπε Ιπ/θτθηοθ {λαί 165 15 απ ππεπᾶιταβ]ο βαοτί]ερο {οτ ΟἨτίςΕΙΒηΒ 
Το Ὀο ρο]]αὐεᾷ Ὁγ οοπιπηππίοη ση 14918. λ 
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18. βλέπετε τὸν ᾿Ισραήλ. Βθοοπᾶ Σ885ΟΠ (566 Τοχ. 16). Α5 ίπθ 
ΟἨτίιεαπ βαοτ]βοἰα] ΓδββίΒ, 80 819 ἴποβο οἳ {1ο 1615. 

κατὰ σάρκα. Α5 ἀἰξιπραϊεμοᾶ ἔποπι ΟἨτίβαηΒ, Ψ]ιο αγ 15γ86] 
κατὰ πνεῦμα. Ἀθθ Βοπῃ. 1. 28: (αι. 1ν. 96. 

κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 8ΒΠ8ΣΕΤΒ, ΙΠ8ΞΠΙΠΟἨἩ α5 ρατί οἳ ἴἶα 
νιοβῖτη Ὑγαβ οοηβιπηεᾶ ΟΠ {1ο α]ίατ, απᾶ ρατῦ οαίθοη Ὦγ {πε γΥογβΒίρΡον. 
Ῥοθηρα] τεππβτκΕ {Παῦ «Ἠο {ο πλοπι απγῃῖηςρ 15 οβογαᾶ, πο ἐμ]πσβ 
/ΏΙοἩ 8χθ οΏετοᾶ, ἴμθ α]ίατ οη ΨἨ]ο]ι {Π6γ ατο οβεγεᾷ,) αηπᾶά Ἠο παὶρΏέ 
Ἰαγο αἀᾶεᾶ {Ποβθ πο ο” εχ {πσπῃ, ΄Ἠανθ οΟΠΙΠΙΠΠΙΟΏ πι] θαοἩ οί]ογ.) 
ΤΕ, {Πθτεί[οτθ, ΑΠΥ 9Π6 Κπονίηρ]γ Ρρατίακος οἳ απ 14οἱ βαοτίβοθ, αἲ διιε]ι 
(16 πνου]ά Β6εετα {Παί 8ΟΠ1Θ γγεηί 80 {8χ 88 {ο οοπ{οπᾶ {παί ΟἨτίβίαηΒ 
πηὶρΏί ἄο 6ο), θ τηαχκθΒ Ἠπηρα]{Γ τεβροπβῖρ]θ [ο {πο πνοτβΒῖρ οἳ τε 
1491, απᾶ α]] {με ενΙ]5 νηζ] πγηῖο]ι έλα { νγοτβῖρ 15 οοπποσίεᾶ. 

19. τί οὖν φηµί ; ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν, Βίὲ Ῥαπ] ἆοθβ ποί ΠἹθᾶἩ 
{ο 847 Ἠ6τε, ΔΠΥ ΠΙοτθ {Παπ 1π οἩ. νΙΠ. 4, ἴΠαῦ απ 149], οἱ {μα σοᾶ 
τθρτθβεπ{θᾶ Ὦγ 16, Ώ88 ΑΠΥ τοι] οΏ]θοίῖνθ οχϊβίοηοθ, οἵ {λμαῦ ἴ]ε βαοτ]- 
Ώο6ς οΏετοᾶ {ο βπο] 14918 αγθ {πε Ῥτορογίγ οἳ ΑΠΥ ϱπο] Ὀθίῃσ α5 ἐ]λαί 
{Ἠ6γ ατθ Ιπεπάεᾶ {ο τερτοβεη6. ἘῬταῦ [ο α]] ε]αῖ, 16 ΤαΝΥ βίαπά 88 ἴπθ 
χερτθβεη{β{Ίνε οἳ ἰλπαῦ πνηῖο] Ἠα5 α Υ6ΥΥ τοα] οχϊβίεποθ Ιπᾶᾷθεᾶ; ἴλα 
Κἰπρᾶοπι οἳ ον1], απἆ {οβο Ῥεϊπσς πγΠΙο] ππα]η{αῖη 16, 

40. δαιµογίοις καὶ οὐ θεῷ θύουσιν. ΤΠϊτᾶ ΣΘΒΡΟΠ. ΤΠ ποτβΗῖρ 
οἳ 14915 15 α πιοτβΏΙρ ο} ἀαθΠΙοΠΒ. Τη ποτᾶς Ἠετε α5οᾶ ατθ Γοαπά 1π 
Ῥειῦ, κχχῇ, 11, απ βΙππῖ]αχ ΟΠ65 418 Εουπᾶ 1π {πο Βερίέιαρίηί γθγβίοη 
οἱ ΡΒ. χοτ]. ὅ; οξ. Ἐ8. ον. ὃτ. Τῆηε Ῥοϊηό οἳ {πε ατσαπιθηῦ 19 βΏΘΥΥΠ ἵπ 
{πο Ἰα5ΐέ ποχᾷβ οἳ {116 βεηίεποθ, ΄απᾶ ποί ἰο ἄοᾶ. ΑΒ ἴΠ6γ νετ ηοῦ 
βαοτιβοεᾶ {ο ἄἀοἆ, ἴπ6γ Ἱγετο βαογ]βοεᾶ ἴο Ἠϊβ αηεπαῖθς, {πο ΄ονΙ] 
βρἰτ]ζ5,᾽ “ἀ8ΕεΠΙΟΠΑΒ,᾽ ποῦ ΄ἀενι]5) Ῥτοροτ]γ, ἔον {Π15 πγοτᾶ ἶ5 οοπβποϱᾶ 
{ο 0  Ῥτῖησθ οἳ {18 πγοτ]ά᾿ (ζομπ κα, 91), «πγηῖοἩ 18 {ιο Ὠονί], απᾶ 
Βαίαπ’Ἔ (Βεν. αχ. 2). Βποῦ Ῥεῖηρβ 88 {]θβθ 3Υθ ΠΟ ΠΙΘΥΘ ΟΟΠΟΘΡ{ΙΟΠΡ 
ΟΕ {μο ΠΟΥ, Ὀαΐ Ἠανο α τεα] απᾶά αοἰϊνθ εχἰδίεποθ. Τ]θῖσ Ῥούθς 076Γ 
ΠαπιαπΙ(γ πει ΟἨτῖδί οΝΠΙΘ 85 ρτεαί Ιπάθεᾶ. ἈΝοί οπ]γ νγας ἐ]ιεῖτ 
τηββίεχ {ο Ῥτίπορ οἳ 18 πγοτ]ᾶ (5600 8Ώοτο απᾶ οἳ, Ίμπκο ἵν. ϐ), ας 
{ο [αοῦ οἳ ἀειποπίβοα] Ροββοββῖοη γ/α5 α. Ῥτοο! αἱ οηΏςς οἱ ἡ]αῖχ οχἰδίοηοθ 
απᾶ ΙπῃπεπορῬ ἩροἨ ΤΙΒΠ. Οοπιρατθ {πε «1 ογγίβἩ ορροβίξοη Ἠθίνθθη 
{πο Ἰάεα οἳ ἀοᾶ απᾶ ἴλαί οἳ ἄπετποηβ ψΠ(] {ιο 1ά6α οἳ βαῦοτά πα [ίοπ 
1π Ἠεαίπεη Ἠίεταίατε, ϱ.6. Ἐτίρ. Ττγοαᾶ. 66 μῶν ἐκ θεῶν του καινὸν 
ἀγγέλλεις ἔπος, ἢ Ἰηνός, ἢ καὶ δαιμόνων τινὸς πάρα; 

91. οὐ δύνασθε...πίνειν. 66 ποίθ οἨ τογ. 18, απᾶ ΓοΥ {μο πα{πτο 
οἳ Ἠεβί]λεη βαοτίῃσος ποίθ οἩ ΥΙΠ.1. ΤΗοθ οπΡρ οἳ ἆβθπιοΏβ πας ἴ]ιο Πϊθα- 
Μοη νηἑἩ πγΠΙοὮ πο πηεα] οοπηπηθηοθᾶ., 1Τὲ γαβ ο οιρ οἳ ἀβοπποηβ 
(4) νεοβ 5ο 16 πας {πο οα}ρ οἳ ψοτεΒΙρ {ο Ῥεῖπρς οίει έλα ἀοᾶ, πγλίο]ι 
Ἠο Ί1οβε ΠΒΠΠθ 88 ζθα]οιβ (χο. χκαχἰν. 14, οἳ, κκ. ὄ) απᾶ Πο 
ὁνΠ]] ποῖ στο Ἠ18 ϱ]οτΥ {ο αποί]εγ’ (1βαῖ, α1Η. ϐ) Ἠαᾶ Γοτρίάᾶση, απᾶ 
(9) Ῥεσβαβο {μθ ποτβΏῖρ ΟΕ ΠΙΒΏΥ οἳ {ο ροᾷβ πας 8 ἀῑξίῑποί Ἀοιηβρο {ο 
ἴμθ Ῥοψετβ οἳ εγ1], Ὦγ ΤΘΒΒΟΠ οἳ 195 Ῥο]]αβπς παίατθ. ΒαοὮ ποτΒΠΙΡ 
οὐνίοιδΙγ απβ{{οᾶ (ηοβα πἩο {οο] ρασί ἴπ 1{ {ος {ε]]ουγβΕΏῖρ πι ΟἨτίεί, 
Ο1. 8ἱ5ο 2 Οο5. ν!, 16, 16. 

κ 560 ποίθ οπ Μα/{, ἵν. 94 ἵπ Μν ΟΑττ)ς ΟΟπΙΙΠΕΠ{ΒΣΥ ἵπ ἐΠ]5 86Γ168, 
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0. ἡ παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; 1.6. 885 ἴῑπε ᾖθπβ Ἠπᾶ ἆἄοπε {ο 

Οιοῖτ οοβ0. θε ηοίθ ΟΠ Ἰαβδῦ Υθ6υβ6. ΟΜ,. αἱβο Νππηα. αίν.; Ῥεπή. Ἱ., 
πχασ!. 91: Ῥα. κοτ. 8: Ἠοῦ. ΠΠ. 16. ἼἨο Β8πηθ γγοτᾶ 15 {οαπᾶ, πΙτἩ {1 
β81Π6 ἐχαης]αίίοη, ἵπ Ἠοπῃ. κ. 19, χῖ. 11, απᾶ ἴπ Υογ. 14 οἳ ἐλαῦ οπαρίες 
16 16 ἐταπε]αίεά ϱγουοᾗθ ἴο επιαϊτοπι, 

μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν; ΒΗΤεΙ7 νγε 4Υε ποῦ ΞἴΤΟΠΡΟΣ ἴπαπ Ἠε3 
Α{ίογ Πανίης ἴμαβ Ἠϊπίεᾶ αἲ α. νταί] {ο οοπιο, δὲ Ρατ] (ατηβ αὈταρί]γ 
ΒΡ1496, αἱζοι Ἠ15 ΠΙ8ΏΏΘΥ, ὕο ΙΠΙΤοᾷΙ6θ 8 Π6ύ αγραπηεηί, 

938 ΟΠ. ΧΙ. 1. ΆἘῬΠΔοττσλι, ΏΙΒΕΟΤΙΟΝ5 ΟΝ ΤΗΕ ΦΌΒΖΕΟΤ ΟΕ 
ΜΕΑΤΕ ΟΕΕΕΒΕΡ ΤΝ ΒΑΟΕΙΕΙΟΕ. 

903. πάντα ἔξεστιν. Ἀ6ε ΟτΙΜ]σα] Νοίθ, απά οἸ. γΙ. 12, ποῖθ. Α 
τορείθίοηΏ οἱ ἴλλε νγοτάς 1π οἩ. υΙ. 12, νηἴη α πιοτθ επαρ]ια{δ]ο εηαποΙα{ίοη 
οἳ {πο ἀοοαίτίπο ἐλαῦ πο στεαῦ παπι πρ ρτϊποῖρ]ε οἱ Προτίγ 15 ουχ πεῖρῃ- 
ροατ)ς εάἹβοα{Ιοη. 

οἰκοδομεῖ. εθ ποίθ οἩ οἩ, τΠ. 1. 
94. τὸ τοῦ ἑτέρν. ἈΤΠθ Ῥοπθβῦ οἱ οἴπθι Ῥεορ]θ. Ο1. Ῥοπι. αγ. 

1, 9, 8: ΕΠΙ. Π. 4. Το οοπο]αβίοη 15 πιοτα], πο Ῥοβίνθ. Νο τα] 
15 ]αῖά ἄονπ αΌοαῦ οαὔ]ηπς οΥ ποῦ δαΊπρ αἩΥ ]άπᾶ οἱ ἐοοᾷ α5 8 τηβ{ῦθτ 
οἱ Ππηροτίαηςθ 1π 1166]{. ΛΙΠΗ βιιοἩ {Πίπρβ (]θ «οβΡε] Ἠ885 ηο ΟΟΠΟΘΤΗ. 
Ὑ/μαί 9ὲ Ῥαπ] ἄοες ρτεροτῖρε, τε]αίθς {ο μπε οΏεοί οἱ οἳσ οοπᾶάποῦ προΏ 
οἴμθιβ. 66 ἘἈοπῃι. χὶτ. {πτοασποαῦ. Τὸ 1 (πας Ώαρρεη 1π οἩτ 986, 
45 Ίπ ἐλαῦ οἳ πο ΑροΡί]ο, ὑπαῦ πγ]ηαί τπαγ Ὦο απῖίο Ὑτοηρ ππάᾶςχ οπθ βεύ 
οἱ οἰτοππιβίαποθβ 1παΥ Ὦο απῖζε τὶσΏί ἴπ αποΐμοαν, 88 1η ἄα]. Ἡ, ὃ, 
απᾶ Αοἲβ χγνἰ. 1. Β6ε αἶδο ποίθςξ οἩ οἩ. νῖῃ. 16 πιαγ Ὀε Ιπζεγεβίίηρ {ο 
ταοπηατ]ς Ώουν {παρε ᾳππθβοΏβ πθτο ἰγοαῖεᾶ ὮΥ ἴπο {Παο]ορίαπβ οἱ ]αΐθι 
ΏἼππθδ. Ἠβίῖπς ρῖνεβ βεγεγαὶ εχαπαρ]ες οἳ ἴπο οαβπΙβδίΥ οἳ πο Τα 
Ῥαΐ]ποτς. Απσιβζίης ἀθοίᾷθβ ἴπε «85ε οἱ ἴἼποδο Ὢπο, Ῥτεββεά Ὦγ Ἠπῃ- 
661, παῖσ]έ Ὄε {επιρίεᾶ {ο εαΐῦ οἳ {οοᾷ ἵπ 4η Ιᾷο] ἔεπιρ]ο π]θη απῖθε 
81οΠ6, ὉΥ βαγ1Ώρ ὑαῦ 1 {ευ Κπου 1ΐ ἴο Ἠ8το Ῥεεη οὔετεᾶ ἴο 14915, 
{Παγ πιεί τοίαβθ 15. «6ίοπιο ἀεοῖᾶςς {(]αῦ πο Ιηγοοβθίοη οἳ 14ο] 
απᾶ ἄ446ΠΠΟΠΡ 1ηΑΚ65 ΑΠΟἨ {οοᾷ πποίθαῃ. (περοτ οοπιπιεπάς {πο 
νἰτίαθ οἱ βοπιθ απ]είίετοεά ΟἨτΙβίίαΠΒ Ὢπο Ῥτε[εγτθᾶ ταίἩεχ {ο Ὦ6 β]αϊτ 
Ίπαπ {ο οδῦ πηθαί5 ο/εγαᾶ {ο 1ᾷο]ς πΠῖο]ι ἐΠεῖτ Τιοπαρβατᾶ οαρί{οτβ επάεα- 
νοπτεᾶ ἴο Τοτος προη παπι. Τηο ἄτεεκ Ῥαΐμετ, ΟἨτγβοδίοπι, Που- 
6Υο6Σ, τεπ]βΥ]ς5 {παί δὲύ Ῥατ] ἄοερθ πού ϱαΏεχ {με ΟἨτὶβῖΒη {ο ᾳπεβίῖοτ 
νιηαῖ 15 15 ης Ῥαγς, Ὀαῦ ΕΙπαρ]γ {ο οαῦ πὙΠαίευοτ «0168 {τοπα πε τηατ]κοῦ, 
0οπιρατθ {ος ἴλθ ποτε] βεη(ἰπηρπῦ Ματοαβ Απτε]ίας τν. ὃ ὅτι τὰ λογικὰ 
ἕῴα ἀλλήλων ἕνεκεν γέγονε, 8Πᾶ τν. 19 πρὸς τὸ πράξαι µόνον ὅπερ ἂν ὁ 
τῆς βασιλικῆς καὶ νομοθετικής λόγος ὑποβάλλῃ, ἐπ᾽ ὠφελείᾳ ἀνθρώπων. Απά 
Οἶσθτο 4 Εἰπίῦιις τι. 14: Ὀ{ ρτοίεοίβ α οατἰ(α {ο ἀοπιθβίίοοταπα αο βποταπῃ, 
βογραί ]οπρίπ5 εἰ 5ο Ιπρ]Ιοθί Ῥτίηχαπῃ οἰγίαπα, ἀεϊπᾶς οπηπΙαπῃ παοτίαΗαπα 
βοοϊεἰα{θ, αίαπθ πό αᾱ Ατοζγιαση βοτῖρεῖῦ Ῥ]αΐο ποη β1Ρί 56 8οΗ παίττα 
τηθιηϊποτίῦ, 5οά Ῥραΐτῖαθ, 56 βαἵς, από ρετεχίραα Ῥατβ 1ρ8ῖ τεΗπαπαίατ.᾽ 

ϱδ. ἐν µακέλλῳ. ΤΠϊ5 απᾶ {16 ἔπο {ο]]ονήπᾳ Υ6ΙΒ6ΕΡ ατα ἀῑτεσίεᾶ 
ασαἰπβῦ ΟΥ6Υ-ΡΟΓΙΡΠΙΟΊΡΠΘΒΒ, ΒΟΠ16 ΟἨτίβίαηβ Ἠθτε αἰταιᾶ ἴο Όταν 
πηθαῦ ἵπ {πο ραῦ]ιο πιαχκεῦ, Ιαβῦ 15 παϊρΏί Ἠανο Ῥεεπ ο ετεά ἵπ βαοτίῃσθ 
το απ 14ο]. Β6θ ποίθ ΟἨ 61. τη]. 1. µάκελλος 15 α Ταζ ποτᾷ νυη]σ]ι 
Ῥαββεᾷ οὖ6χ 1πίο ἄτθε]ς απᾶ Έτεη Πίο ἨαδβΙη1ο, 
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Ἠηδὲν ἀνακρίνοντες. Βεο ποίθ ΟἨ 6Ἡ. Ἡ. 14. ΤἨϊ5 πιαΥ ο Ιπύετρτείοᾶ 
(1) . ἀἰτοσοίης, ἴ]ιαῦ πο ΙπαΠΙΥΥ γγα8 ο Ῥο πιαᾶθ, Ἱθρί {χι ΑΠΒΥΥΘΥ 
β]ου]ά βαρσθβύ οοπβοΙθηΘΙοἩΒ βοταρ]θβ, ος (2) 85 πχρῖηρ ἐΠαῦ πο ϱ0ἩΠ- 
βοἱοηΒίοΣ5 5ογπρΙθβ πθοᾷ ὃο Τ6]60 πγηΙο]ι ΕΠοπ]ά ]οπᾶ ἴο αΠΥ ποσθβεΙ{γ {οΥ 
πηα]Ίηρ ΙΠΠΠΙΙΙ65, Τ]1ο Ιαΐΐ6ι 15 ΠΙοΥΘ 1π αοοογάαποθ νψη θα {πο τοραεύ 
τηοτβ]1{γ οἳ {ιο Αροβίίθ, απᾶ η Ἡ πο οοπίοχί. Τ]ο οοηβοίεπςθ πεοᾶ 
ποῦ Ὦορ βοηβἰγθ προπ ΑΠοἩἨ Ῥοϊηΐβ; 16 ποεᾷ πού βαᾳροξύ οπίαπρ τρ 
ἀ/Ποα]Πθς, πηθγο 1ἵπ ἐγιζλ {Ἠθτοθ Ἡ6τθ Ποηθ. ΤΗΙ8 16 Ῥοΐίετ {ματ 
{ο ΒΙΡΡΟΡΟ πΙζἩ 89116, ἐ]αί ΙΠΓογτηα[Ιοη γαβ {ο Ὦο Κκερύ Ῥαο]ς ἵπ οχᾷθχ 
{ο αγοῖᾷ απχΙθίγ οη {πο ρατῦ οἳ {πο βοταρπ]οὮβ. 

96. τοῦ κυρίου γὰρ ἡ γή. Βεθ ΕΑ. σσῖν. 1. Οἱ. Ρβ.1.12. Τὲ 15 ποῦ 
{πο οαῖἵης οἳ τηθαίς ἐαῖ 18 αἰπ[α], «Απ 14ο 15 ποϊθηίηρς ἵπ πο γγοτ]ᾷ, 
απᾶ α]] εγοαίἁτθς ατθ τηαᾶο Ὦγ ἄοᾶ, απᾶ ατθ ἔΠοετεῖοτο Β4 ἔοχ {οοᾷ. (6ἱ, 
1 Τ]τη. Ἱν. 4.) ἘΘταί ΚπονΙηρΙγ ὔο ὀοιπ{οηβπιοο 1άο]βέτοιιβ 1468, {ο ρῖνο 
{ο αποίΏοστ {ο Ρ]οτγ ἆπο {ο ἴ]θ οπθ ἔτπθ ἀοᾷ α1οπθ, 15  ϱΕΙΘΥΟΠΑΒ ΒΙη. 
Τπετείοτο {ιο ππο]ο ᾳπθβίίοτπ οἳ βΙπ{α]ηθββ ἀερεπᾶς, ποῦ οἩ {1ο πιθαῦ, 
Ῥπόέ οἩ πο Κπονφεᾶσο οἳ Ἠϊπα π]ο οαίς 16, πγαί ΚΙπᾶ οἱ πιθαί 16 5. 1 
Ἠοθ ἄοθβ ποῦ που ἐπαῖ 16 Ώας Ῥεοη οβετεᾶ {ο απ 1491, Ὦθ πιαγ ἀἴβπιῖββ 
α]] βογαρ]θΒ, Γοτ 16 15 οπ]γ ἐπί Κπον]εᾶρο, απᾶ ποῦ {πο ροτίβπαβ]θ τηθαξ 
(566 οἩ. νΙ. 19), πγΠΙεὮ ΠΙιαΚΘΡΒ Ἠϊπα Ῥατίακαχ οἳ ἴμο {αριθ οἳ 4αεπιοηςβ.) 
Ρο τετ. 27. 

27. εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων, 1.6. ἴο ϱ Γεαςί ἵη α Ῥτϊναίο Ἠοπβε, 
πού ἵη 8η 149] 66πηρ]θ. Φ6θ ΟἩ. τῇ]. 9. Το βῦ αὖ τηθαί 1π {ο 149] ἐεπιρ]ε 
γ/85 οἸθατ]γ {ο Ῥο α Ῥατίαἷου οἳ {Πο «ἴαβΙο οἳ ἀβεΠΙΟΠΡ.᾽ 

28. ἐὰν δέ τις, 1.6. 1 (1) οπο οἳ γοιχ {ε]]οπ-ραθείς ελοτπ]ᾶ ἀἱδρ]αγ 
βοταρ]θβ οἳ οοηβοίθησθ, ΟΥ (2) α Ἠθαίπεη Αποτπ]ά Ὦο Π]κε]γ {ο ἆτανγ ἴμθ 
1Π{6γεποθ {παῦ τοι αρρτοτεά οἳ 149] πνογβΒΙρ. ΤΗΙ5 αἱἰοσαίπον αἰζετβ 
{πο 6859. Ὑοτ 81θ ηΟ Ι0ΠΡ6Υ ΒΙΙΩΡΙΥ εαΜίηρ νἩ ἑΠπαπ]κ{α]ηθς {]ιο {οοᾶ 
εοὺ Ῥο[οτο τοι 48 {πε σΗ{ οἳ ἀοᾶ. Τε ᾳπθββίοη οἳ Ι4ο]αίτοιαβ νγοτβΙρ 
15 πο Ιπίχοᾶασεά. 1 γοαχ οπη οοηβοίθποθ ποπ]ᾶ Ῥογπαῖδ γοα {ο εαῦ, 
τοι Ώαπε {ο οοηβῖᾷεσ πγηείλοχ γοιχ οοπᾶποῦ τη]σηί ]θαᾶ αποίΠοχ {ο βπρ- 
Ῥοβο {ἐπαί τοι τερατᾶεἆ Ῥατοϊραδίοη 1π {με νγοτβΒῖρ οἳ 14915 αξ Ῥογπηϊς- 
βἶρ]θ {ο α ΟἨτὶδήαπ. ἐάν 6ο ΙΠΠΡΙΙΕΒ 8, 6856 ποῦ 850 Ἰ]ο]γ {ο Παρρεη 
35 {πο Ἰηνϊίαδίοη Ιππαρίπεᾶ 1π τον. 27, πΠΙΟἩ εἰ απᾶ ἴα Ῥγθβ. Ιπαϊς, 
πηθτ]ς 5 4η οχκίτεηε]γ ρτοβαδ]ο βαρροβίοη. “Ἡ ΑΠΥ 9ηἨ9 αΡΚΡ Τοπ... 
Ῥαῦ 1 αηΥ 9η9 βΠοτ]ᾷ βαγ.᾽ 

ἱερόθυτον. ἜΤ1εθ ποτᾶ π]]οἩ α Ἠεαί]λεη ποι]ᾶ πβθο. Ἠο ποι]ᾶᾷ α 
οθγίαΙη ποῦ ὕο β4Υ εἰδωλόθυτον. 16 ναβ ἴπο {11ο {ο 56ο {15 πηΙσ] 
Ἰθᾷ {ο ἴπο τοο. τεβᾶῖηᾳ. 66 ΟτΙϊσα] Νοίο. 

καὶ τὴν συνείδησιν. Τη 0Ἠῖ5 ο85θ 16 15 αποίηες πιαπ οοηβείθηοθ, 
πηοῦ ος οπΏ, πΥΠΙΟΗ 18 πιεαη{, 8 15 οχρ]αϊηπεᾶ 1η νογ. 29. 

99. ἑαυτοῦ. ΈΟΥ {πο πβπα] σεαυτοῦ. Ί1πεχ, γ. ἄναπι. δ 39, τοῖθτβ 
{ο ἆομπ αν], 54. Ἐπί Ἑ (1ο]οποᾶ Ὦγ ἸΜερίοοί απᾶ Ἠοτί) τεβᾶβ 
σεαυτοῦ ἴπθταο. ΝΙΠΟΘΥ σἱνθβ ΒΟΠΙΘ 1ΠΒἴ8ΠΟΘΒ οἳ {Πῖ5 ππαρδαα] οοηβίγις- 
1οη τοπ ο]αββῖσΒ] Β{ΊΟΥΑΒ. 

ἱνατί γάρ. Τ]ιο οοππεοβίοη 15 48 Γο1οπ8. ϱ1Ι ἀοπ)ξ βαγ {οι οΟἩ- 
βοἴεπσα, Ὀτῦ ἴ]ε οἶλετ τηαπ’Β. Έος ναί τὶρ]ιῦ Ία88 Ἠθ {ο ]αάσο γοα, οὗ 
το Ιπίοχ[ογθ γη ( γουχ ΟἨτίβίαπ Ἠροτίγὸ ἍἍἈο, Ἡθ Ἠ88 ποίµίης {ο 4ο 
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η γοιιγ οοηβοίθπσθ. Ἐπαὸ γοα πιαΥ Ἠατο α ροοᾷ ἆθα] {ο ἄο γη] 5, 
ΊΕγοα εποτπ]ά Ιπβ]οῦ απ ἵπ]ατγ οἨη {μαί, γοα ποτ]ᾶ ο ρτθα{]γ {ο Ῥ]απις.” 
η οἴπετ Ψοχᾶβ πο πῃᾶη 88 ΑΠΥ τίσΏέ {ο Ῥγοποαποθ αὖ επίγα ΟἩ 
ΑΠοίλος πηαπ’8 οοπᾶιιοξ ΟἨ Βπ1ο] πηβ{ζους. Ἐδο] ἶς 2χθΘ {ο 8οῦ, 85 ΤαΣ 
88 Ἡθ ΠΙτηβε]{ {5 οοποθγπεᾷ, αοοοτᾶῖηρ {ο Ἠϊ5 οππι 56Ώ56Θ οἳ υ]αῦ 18 βυήπς 
απᾶ Ῥτορετ. Βαΐ α πιαη)ς τὶσηί ἴο ἐΠίπ]ς {ου Ἠϊπηβε]{ 15 Ππαϊιεᾶ ὮΥ πα 
εβεοῦ οἱ ΠΙ5 αοὐῖοη οἩἳ οίπετβ, Τ{ Πῖ5 οοπᾶποῖ Ὀο {ΠθΊηθαπς οὗ Ιηάποίησ 
οίΠοτβ 1655 οη]σΠίεπθᾶ {Παπ ἨΙπιβε]{ {ο αοΐ οοηίΓατΥ {ο {Π6ΙΥ οοηβοῖθηοθ, 
απᾶ ἴο ἄο γ]ηαῦ {αγ Ῥε]αετο {ο Ὦο πτοης, Ὦθ 1β ἀοΐηπσ Ἠατπι Ὦγ ἴπα 
εχετοῖδε οί α Ηρετίγ πΏ]ο] ἵπ απΥ οἴ]εχ ϱ859 Ὦθ αππᾶοιΡί{εᾶΙγ 6ΠΙΟΥΒ, 

80. Χάριτι. Τη α ἐπαπ]{α] αρίτῖς, 
βλασφημοῦμαι. ΤἨοθ ποτᾷ ΠΙΘΑΠΒ οτίρΙπα]]γ {ο ερεα], {ί οὗ, ἴο 

εἰαπᾶεγ. ο 1π ο. ἴν. 1 

81. εἴτε οὖν. Τ19 ρ]οτγ οἳ ο, ἐ]ιαί ἵΒ 1ο Ῥο ἴῇο επᾶ οἳ αἲ] τοις 
8ΟΙΟΠΒ. Τη {Ἠεπιδε]νθς, εθῖης απᾶ ἀτίη]άπρ ατο ὑμίηρβ Ιπά1Πετεη, Ῥαέ 
1πετθ α1θ οἰγοιπηαβίαησθς η πγΠΙο]Ὦ {Πεγ ππαγ Ῥ6 τπα{ίατς οἳ ἴπο Ῥήροβέ 
ΙΠΠΡΟΣΐΠΟΘ. Τη ος ΟΨΏ ἄαγ, {ο Ἰπβίαποθ, ἴΠε απθεβῖοη οἳ πβίης ΟΥ 
αὐβίαἰηῖηπρ Τοπ ἰπίοχϊοαίίπσ Πᾳποτβ 15 οπθ ΥΠίοᾶ οασ]ί {ο Ὦο ἀθεα]ς 
ψηἩ οἩη ἐπο Β41ήθ Ῥηϊποῖριες 88 ἴποςο πΠϊῖσἃ Βὲ Ῥατα] τας Ια1ᾶᾷ ἄοπη 1 
Όπῖς οἸαρίοτ. Βποῦ α απθβίοη εποα]ά Ὦο αρρτοασμθᾶ απᾶ ἀεοϊᾶεα ο 
οη6 ρτοιηᾶ 4οπθ, ΠΒΙΠΘΙΥ, ππείπετ Ὁγ αδίηᾳ ἴἴιοπι ος αρβίαϊπίης {Τοηι 
νθπα Ίο βΠ8]1 Ὀοβί Ῥτοτποίο ἴπο ρ]οτγ οἱ ἀοἀ. 

82. ἀπρόσκοποι...γίνεσθε. Β9 ποῦ 8 οα115ε οἱ βππιΌῆπρ. Βεθ ποίθ 
οἩη ΟἩ. νι]. 9. ΤΠΙβ τεΓβο απᾶ {πο πεχί οχρ]αῖη {πο ποτᾶβ, “Ι απι πιαᾶε 
αἲῖ ἐ]ίπιφα ἰο αἲῑ πιεπι,) οἩ. ἴκ. 99. 

᾿]ουδαίοι. ΤΠϊς αἀθβίίοπ 15 ἆθα]ί ππΙ(Ἡ {αγ ἵπ Ῥοπι. χὶν., Ὑπετθ 
{με ᾳποβίῖοπ οἱ οαίηςρ οΥ αρβίαϊηῖπρ {ΟΙ τηθα{β τορατᾶεᾶ ὮΥ ἴπο ἆενς 
α5 πηο]εαἩ, 15 ἀεοῖάεᾶ αροηπ ΡτθοίβεΙγ ἴπο β8π1θ Ῥτϊποῖρίθς 5 6Ποβο Ιαῖά 
ἄοπη 1η {18 οΏαρίογ. 

ΟΗ. ΧΙ.1. ΤΠϊ8 νετεε Ῥε]οπρς {ο ἴπο {οσππετ οἹαρίαχ, θπᾶ «οπο]αᾶεΒ 
{πο αγσαπηεη{, 88 1η ϱΗ. 1ν. 16. 

ΟΗΑΡΤΕΗ, ΧΙ. 

2. Ἰ όα θΐετ ὑμᾶς, τθο, πα ΤΕΙΕ Υείπβ Τιαῦ. Υα]ᾳ. Ῥοε]μίίο. 
Οπή δΑΡΟ, 

17. παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ΝΕ. παραγγέλλω οὐκ ἐπανῶν ΛΟΡα. 
γα]σ. Ῥεβη]ίο. ο ΤΙΒΟΗΠΙΒΠἨΏ απᾶ Ττερειιο8. Ἰεβίοοί απᾶ Ἡοτί 
εα1ζ ας ἰαχί, Ῥαΐ ψΙἩ ΠιατΚ8 οἱ ἀοιρί. Β Ἰαβ πο ρατῖοῖρ]θ ἵπ Ῥοί] 
Ῥ]80688. 

24. [λάβετε φάγετε] α1ἴει εἶπεν. πα εἰπᾶεπύ οἳ ἴπο ἀοβροῖς 15 
{ατη]]αΥ η Ἡ {πο οοηβίαπῦ εΏοτίβ οἩ {λε ρατί ο {πο οοργΙβίβ {ο αββἰτηῖ- 
Ἰαΐθ {πο Ίαηραασο οἳ {πο τατίοαβ πβχταίΙνθΒ. 10 ποοᾶ βατργῖβθ πο 0Π86, 
{πετείοτα, 11 ϱπο] αἰθοπαρί5 αΏρεαχ αἱξο Ἠετθ. ΤΠο [απηατίζγ ση ΏὮ {Πο 
ΥΥΟΤᾷΒ 88 πβεᾶ η {πε ΟΠατο] Βετνίοε ποι]ά ΙΠογθ8Εθ {16 {επᾶθπογ. Ἐει- 
Ἠαρ5 οη αοοοιηῦ ο 116 ρτοαῦ Ἰπ{ετοξί αἰίαοΏίπρ {ο {πο απθ5ίίοη α {α]]ευ 
βοοοαηῇῦ {παη αβαα] π]αΥ Ἡθχθ Ῥο Ρίγεη οἳ ἴπο ενἰάεποθ, ΝΑΒΟΡΕΙΕά 
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βαρροτέ ἔἶιο οπηἰββίοη,. ΚΙΙΡ απο αραἰηδί Ἱδ. Το Ὑείαβ Τιαῦ. (19 
οἰάθθέ ἰταπε]αίίοπ) ἵς ἵη ἔανοις οἳ οπἑηρ ἴλο οτᾷς, 85 ατθ ἴπθ 
Βα]άΐο απᾶ Οορ6ο, Τ1ε ΜΡΡΒ. οἳ ἴπο Υπ]ρ. ατο ἀῑνίαεᾶ, Ῥα έλα πονάς 
α1θ τοἰαἰποᾶ ἵπ ἔλμο απἰ]λοχῖσεᾶ ο Ιοι, Τ]ο Ἀγτίθο ΥοχβίοΏΒ Ἠαγο ἴ1θ 

Ὁ.ΨΟΧΔΒ. Χο ΥθσΥ ομσ]Υ Εβίῃεχ ΒΘ6ΙΩΒ {ο Ίανθ οἶθεᾶ {ο Ῥαββαμο. 1Τό 15 
ποσα ποοῖηρ ἐλλαῦ ιο οπαὶββίοη οἱ 1μαικο αχ. 19, 20, πΠΙοἩ (5ε8 
Ὑθβίοοίξ απά Ἡοτίς ἄτεεκ Τεβίαπιεηθ) 16 οοπβιἀετεᾶ ἀοαρίζαΙ Ὦγ 
πποᾶετηπ. ογ168, Ἠ85 {ο βαρροτί οἳ ἴπο πεψ]γ {οαπά ΄ΤεποΠῖηρ οἳ ἴῑθ 
Ὅηγε]γο ΑΡοβ!]οβ,᾽ ΨΏίοἩ ῬΡίασθΒ ἴμε οοπβθοταίῖοη (ος Ψμαί 18 τερατάεᾶ 
ὮΥ 8οπιθ α5 ΒΙΟἨ) οἳ ἔ]ιο οαΡ Ὀθίοτο ἐΠαί οἳ {πο Ὀχεαά. 1 ἴμθ ῬαββαΡο 
ἵπ 8ὲ Τιακο ο τοα]]γ βρατίοιΒ 16 πιακες 16 ΒΡΗ11 τηοτο Ῥτοβαβ]θ ἐπαί {6 
πἀάΙΗοΠΒ {ο {1ο {οχέ ἵπ {ιο Ῥγεβεπῦ ΥΕΙ56 8Τθ 8150 οΧΗΙΠΡΙΘΒ οἳ ἴπο {εῃ- 
ἄθπιογ {ο αβεἰπι]αίο {πθ γατίοαβ βοοοιπίς οἳ {πο Ιπβμύαμου οἳ ἴθ 
Τιοχτᾷ5 ΒαρροΓ. 

[κλώμενον] αξίει ὑπὲρ ὑμών, χθο. ψ]ι ΕΕΑΚΤΙΡ, Ῥοββῖέο απᾶ 5οπ1θ 
οοΡίθβ οἳ {πο Ὑοδίας Ἰμαί. ΝΑΒΟ 5πρροτί ἔ]ο {οχί, Τ Ἠδβ θρυπτόµενον. 
Τ1Π9 ΒαλΙαϊς, Οορ{ΐο, απᾶ ΑτπιοπίαΏ Ἠβ7ε διδόµενον ΝΗΙ«Ἡ ἨΒβ {1 β4)- 
Ῥοτί οἳ ἐἶο Τι]ρ.,  6ΟΡΥ οἳ ἴπο Ὑείας Τιαῦ. απᾶ ΟΥρτί8η, Τε ον]- 
ἄεποθ πηακος {ος ἴπθ {οχί Ἠανίησ Όθεθη οοηβἰἀετοᾶ ἀεβείεηί ἵπ 6εατ]Υ 
ἄπιθς, απᾶ ον τατίοαβ εἀάΙοπβ Ἠανίπρ Ῥεθι οοηβἰάεγεᾶ ΠΘΟΕΕΡΩΙΥ 
1ο οοπιρ]είο 16. 

96. ὁσάκις ἐάν ΝΒΟ. ὁσάκις ἄν ΏΕΕ, ὮἙῬο αἷξο ἵπ πεχί τεγρο, 

96. [τοῦτο] α[ίει ποτήριον τεο, ΨΙΗ Ἐ απᾶ Ῥεε]]ίο, ΤεχίδΝΑΡΟΡΕάΑ 
γείαβ Τιαῦ, Υπ]ρ. 

[ἄν] Ῥεΐοτο ἔλθῃ τοο. πα Ἐ, ΤεσίΝΑΡΟΡΕα. 
οἹ. [τοῦτον] α[ίοι ἄρτον, τοο. ΨἩ Ὑπα]ρ. (απ{Ἡ.),. ΤεχίΝΑΡΟΡΕΕΑ 

Ῥοβ]]{ο απᾶ ΤΙΔΠΥ αποϊοπύ οοΡρίθΒ οξ ἴε Ὑπ]ς. 
99. [ἀναξίως] τοο. πι ΤΕΕ Ὑοείας Τιαῖ. Ὑπ]ρ. Ῥεββῖζο, Τεχύ 

ΝΑΒΟ, Τ1ο απ{]λοχίϐγ οἳ {πο αποϊεπέ Υεγδίοη8 18 βίτοηᾳ. Ῥαΐ 0η ἴμο 
ν]ο]θ 16 αρΡθασβ πιοχθ ῬτοβαΏ]ο ἐαῦ ἴλο ποτά γαςδ Ιπίτοᾶιοθᾶ Τοπι 
νου. 27. Οτίροη Ίας {πο ποτᾶ, Ῥαΐέ 19 οἰίαίίοη 18 Ἰοοβθ. Ἀε8 ποίθ οἩ 
νεχ, 29 Ῥε]ου. 

[τοῦ κυρίου] αἲ οπᾶ ο Υοσςο, τθο. Μι ΤΕΕ Υπ]σ. Ῥοβμίίο. Τεχί 

ΝΑΒΟ απᾶ 85οπθ οοΡρῖθ6Β οἱ Υα]ρ. 
81. δέΝΑΒΡΕΕΕ, γάρτεο, ψΗ]ι Ο απ Ῥοβ]ῇίο. 

Οµ. ΧΙ, 29--16. Τηῆςπ Οοπρύστ ΑΝΡ ΓΗΕΡΡ ΟΕ ΊΜΟΜΕΝ Ατ ΤΗΕ ῬύβιΙο 
ΒΕΗΕΝΙΟΕΘΒ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΌΒΟΗ. 

ϱ. ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς. Ἴ]οχο 15 πο οοππαάΙοβῖοπ Ῥοίπθρι {5 Υεγβο 
Ἀπᾶ τετ. 17. ΤΠο οχάιπαποθΒ πηίοὮ 86 Ῥατ] Ἰαᾶ ἀε]γετεᾶ {ο ἴπεα 
Οονϊπ{μίαπς Ἠδᾶ οἩ ἔ]ο γιο] Ώθετ Γα{({α]1γ Κορί; Όταί έπθ Ῥεϊποῖρ]ες 
οἳ ΟἨτίκξίκη Ἠδοχίγ απᾶ ΟἨτίίαη Ὀτοίλετλοοᾶ Ἠαά Ῥθοπ, ἵπ 8ΟΠ16 1π- 
βίαηοθς, απβαΙα[αοξοσί]γ οαττὶοᾶ οπ6. ἩἨθ {λετε[ίοτο Ῥτοσθεᾶς {ο ρίτο 
οἱ]εγ ΟΤΔΙΠ8ΠΟΘΘ ΟΠ πηβέίοτς πο τοφι]τοά Ππηπηθαίαίο α{ζθπίΙοη, 
Ἰοανίηπᾳ (τοσ. 84) ἴλοβο οἳ 1698 Ῥτοβρίης Ἱπιροτίππος 61] Τα Ἠπηβε]Ε 
Αγχὶνοᾶ αὖ ΟοτίπίἩ, Βπί Ἡο ἴακος οιτθ {ο Ῥερίπ ἵηπ 8 οοποΙΠαίοςγ 
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ΥΠΔΏἨςΘΥ, ΤἩ9 οτάΙπαποες οἱ {πο ρτοβεπ{ οἩαρίεχ τε]αῖθ (1) {ο {πε οοἩ- 
ἀποῦ οἳ ποπηθΏ 1Π {πο ραΏ]1ο 8ΞΒ6ΙΩΡΗΘΒ, απᾶ (2) {ο {λε Τιοτᾷ”5 ΒάΡΡΕΣ. 

πάντα παβί Ὦο ἴακεηπ αἀγετρίβ]]γ, 88 µέμνημαι ἀοθβ πού ἴακο 8ηΠ 
βοοπβα1το ἵπ Ν.Τ. 

καθὼς παρέδωκα ὑμῖν. “Ίματρο Ῥεϊποϊρ]6ς, πΨεη ἴακεπ πρ Ὦγ ατᾷεπῦ 
απᾶ οπ{]αβ]αβ{1ο πΙΙΠᾷΡ, πΙζλοτῦ {πθ πιοᾶΙβοα{ΙΟΠΒ ]εαγπί Ὦγ οχροτίθησθ, 
816 α]πποβῦ 5πγθ ἴο τΆπ Πίο οκίταΥαρ8αηοθ8, απᾶ ἨεποῬ ἴ]πο βρΙπ{ οἳ 181 
18 ὮΥ ἄεστοος τεάιοθᾶ {ο ταἰθοβ, απά ριαατᾶάεᾷ ὮΥ οαδίοπ]β.----ἨοῬετίβοη, 
Τιοοῦ. κχι. οἩ 150 Ἡ}ρ. ἴο Οοτιη(ΒΙ8ηΒ. Το πηο]ε ]εούατθ 18 αχύτεπιεΙγ 
τα]ααβ]ο. 

παραδόσεις. ΤΗΙ8 ποτᾶ 18 ἰχαπε]αζοᾶ ΙΠπάΙδοτιταϊπα{εΙγ ὮΥ ἐγαάίίοπα 
ο ογάπαπέες 1π ἴπο Α.Υ. 18 οτἰσῖπα] πιθαηπΊης 18 ἐ]ίπας ἀειίυεγεᾶ, 
αἰίπεγ οτα]1γ οι ὮΥ πτθίθα οοπιπηπη]οαίΊοηι. Τγαᾶισίοπ, 16 Εποπ]ᾶ Ὦο 
χαπηθηηρετεά, ΊηΘᾶΏΒ ῬΤΟΡΕΥΙΥ ποίΠμῖηρ πποτθ Παπ Ίο]ιαί {5 ἄεἰίυεγεᾶ οἳ 
λαπᾶεᾶ ουεγ, ἵποισ] {1ο 1άθα οἳ Ἠαπᾶϊπρ ἄοιοπ 18 οἳ οοπτβο ποῦ ϱχ- 
ο]αᾶςᾶ 1η α]] 98565. Ἠστα, ἨΟπΕΥΟΥ, {πο Ιᾶεα οἳ Παπαᾶϊπσ ἄοπηπ σαηποῦ, 
οἱ οοπ1Αθ, Ώπᾶ α Ῥίαςθ. δὲ Ῥαα] 15 ερεα]Ίηςσ οἱ πο τη]θθ ο ἨΙΠΙβεΙ{Ε 
ηαᾶ σῖνοηπ {οχ ἴπο ρογετηπιεπύ οἱ {ο ΟἨπτοΏ. ἜΤἨ6βο ΄ἰταᾶΙΙοπΒ, ΟΥ 
ΥΒ0ἨςΥ, ΄ΟΥάΙΠαΠΟΘΒ,᾽ πθγοθ οἳ ἴπτεο πάς: (1) τερα]αίίοπβ {ον {πα 
σοτοτηπηθη 6 οἱ ἴμο ΟΠπτοἩ, α5 Ίετο απᾶ Ίπ 2 Τηο6Ῥ8. 11, 6; (9) εἰαίε- 
ΥΠΘΩΊΒ οοποθτηΊπσ ἀοοίτίπε, 5 2 ΤΠΘΒΕ. Ἡ. 15: οἳ (5) οοποεγηΊηᾳ Γαοαί, 
α5 1π οἩ. χι. 98, χν. ὃ, νΏ]οἩ 8γο βροκεηπ οἱ α5 Πανίηπρ Ῥεοπ /ἄε]ινετας” 
Ῥσ ἴπο Αροβίϊο. ΤΠο ἀοοίτίπθβ οἱ πα ἨαὈβρίβ ατα ΒΡοΚεη οἱ 45 ΄118- 
ἀϊποηβ) 1η Μα{ῦ. αν. 2: ἀπ]. 1. 14, 

8. θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδένι, Αοοοτᾶῖηᾳ {ο Βὲ Ῥαπ] Ιπνατίαβ]ο τπ]ο, 
{πο απθβίοη 15 αγσαεᾶ απᾶ βεἰ]θοᾷ προπ ἴπο Πτα ρτϊποῖρ]θς οἳ {16 
Οµπιβίαπ Ἠογε]αίίοηπ. ΄ Οτάετ 18 Ώεανεπ)5 Ηταί Ίαν. Απά πο 88Β6ΠΙΡΙΥ 
οἳ ΟἨτϊρεᾷαπβ 15 τἰρΗ{]γ οοπβμαἰθᾶ πγηθτο 018 Ῥτϊποιρ]θ 15 ραΐ οαῦ οἳ 
βιρηί, 

κεφαλή. «Τπ {1ο Ἰᾷθα οἱ {Π]ς ποτά ἀοπιϊπίον 19 οεροοϊα]]γ οχρτοςεεᾶ. 
Απ ἴηπ {Πο Ἠππιαπ οτραπΙζα{ίοη {πο εχετοῖδε οἳ ἀοπηϊπίοπ οσεσ αἲὶ [ο 
ΤΠΘΙΠΏΘΥ5 Ῥτοσθεᾶςβ ἴτοπῃ {πο Ἠθαᾶ; 5ο 1π επ {α1ΠΙΙΥ, ἴτοπι τα; 1Π {πα 
ΟΠατοἩ, ἔγοπι ΟἨτΙβῦ; ἵη {πο ππϊνεχβθ, {χοπ αοᾶ.᾽ ΟΙΕΠαπΡΘΗ. 

ὁ Χριστός. 5εε ΒΡΗ. 1. 22, ἵν. 15, ν. 91---95: Οο1. 1, 18, . 19. Ας 
ἴπο Ἠθαᾶ ἀϊτεοῦβ πε Ῥοάγ, 5ο οαςίύ ετετ; τπεπαρετ οἳ Ομτὶδίβ Ῥοὰάγ 
{19 6 σοτογποᾶ απᾶ ἀῑτεούεᾶ Ὦγ ΟΠτίεῦ, 

κεφαλἠ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ. Ο{. ἘΡῃ. ν. 25. «Τύ αρροατα ἴ]λαῦ {ο 
ΟἨτϊραη Ψοίπεη αὖ ΟοτΙπ{Ἡ οἰαϊπιεᾶ {ον {Πεπιβε]γθς εαπαῖγ ππίῃ 
{ο τηβ]θ Β6ΣΧ, ο πΨΠΙοἩ ἴπο ἀοοϊτίπε οἳ ΟΠτὶρζαιπ {γδεάοπι απᾶ ἴπθ 
χαπιονα] οἳ ύθ ἀἰδαποβίοη οἳ βεχ Ιπ Ολτῖεί (6ᾳ1. Π1. 28) σανε οοθΒΒΙΟΠ. 
ΟµτὶςΙαπΙίγ Ἠαά ΙπάϊεραίαΏΙψ ἆοπθ πηποὮ {οΥ ἴπο οπιαποϊραΒίοη οἳ 
ΨΙΟΙΊΘΗ, πο 1 ἴ]ιο Ἠαβῦ απᾶ αΊηοηρ {πο Τοπίο (1θεΙΚΑ (165 τας οἴποατγγῖεε 
8ΊηΟΠΡ {ἴηο ΡοτίβΏΒ απᾶ ἴ]ο Ώοπιαπϐ) πθτθ Ίηπ α, Ῥοβίίοη οἱ απποτίησ 
ἀερεπάςθποθ. ἘῬτπῦ {Π]β ππαβ ἄοπο ἶπ 8 ᾳπῖοῦ, ηοῦ η Ο76Υ-Παβἴγ ΤΙΒΠΠΕΥ. 
Τη Οοτίη{Ἡ, οἩη ἴπο οοπ/ταΣΥ, ἴΠογ Ὠαᾶ αρρατεη/{]γ ἴακοπ αρ πο πιαῦύετ 
1η α {85Η1οΠ Βοτηθνλαῦ {οο απ]πιπαἰθᾶ. ΤηΠο ποπιθη οπετβερρεά ἅἄπο 
Ῥουπάβ ὮΥ οοπιπρ Γουπατᾶ {ο Ῥταγ απᾶ ὮΤΟΡΠΘΑΥ ἵπ {ο α88ΕΠΙΡΙ168 
νΙΏ ππουγοτεᾷ Ἠθαᾶ. ο ἸΜεῦίθ. ΒποὮ Ῥεγβοπ8 816 Ἠθτθ τεπηπᾶεᾶ 
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{λλαῦ αοοοτᾶΊηρ ο ἄοᾶ”5 ποτᾶ (ἄεῃπ. 11. 16: 1 Τίπα. Ἡ. 12, 19) ποτηατι 
ν/ας ἀεβίρηθᾶ {ο Ῥο ἵπ ϱα]θοίίοἨ, ῬοῦἩμ ἵπ βοεϊεῦγ απᾶ ἵπ ἴΠο ΓΠΙΗ]Υ. 
Οἱ 5 Ἰαδίέ, πνοπιαπ)’5 ο]]οξ βΡΊστε, ΤΠΑΠ 85, Ὦγ ἄοᾶ”5 οτάίπαησε, {πο 
Ἠοαᾶ. Ὑοί (8εθ Ῥε]ογγ, Υετ, ὅ) 5πθ 18 οἨ ΑΠ θᾳπδΗΙΥ ση τπθη ἴπ Ἠος 
ὑπαϊυίᾶιαϊ τε]αίίοη {ο ΟΗμτεῦ, 

κεφαλἠὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ ὁ θεό. Τε πΊιο]ε ππΠ1γεΥβθ 15 οπθ βγβίοπι 
οἳ οτᾷετΙγ σταᾶαίοη ἴτοπα ἄοᾶ ἀοπηψαχάς. Ἐνει ΟἨτὶςῦ 18 πο 6χοεγ- 
{Ποπ {ο {πο τα]θ, ΤΗο Ἐίοτηα] Βοη ἀθτίνγεβ Η15 Ῥοΐπς ἔτοπη πο Ἐετηα] 
Ἐαΐμοτ, απᾶ 1π ἨίΙβ οᾳ πα] ΒΕΠ] ἆοθβ ποῖ το]εοῦ βαβοτάϊπαΒοηπ, Ο8, 
0ομη χῖν. 28, 8ἱ5ο ο]. ΠΠ. 98, απᾶ αγ. 27, 28. ΤΠε Αροβί]ο ρτοοθθαᾶς {ο 
5πευ {λαῦ παίπτο απᾶ τεγο]αθίοη α]κο Ῥτοσ]αίτα {ο Ῥτϊποϊρ]θ, υγῖοὮ 
βποπ]ᾶ (Πογθίοτο Βπά εκρτεββῖοη 1π {ο βββοπιρ]θβ οἳ {πε ΟΠτίβίαη 
Οτο. 

4. πᾶς ἀνὴρ προσευχόµενος. Ίο Ἠατο ἴπο Ῥτοροβίήοης ἵπ ἐπί 
απᾶ {πο Γο]]ονίπᾳ ΥθΙβο6: ἴμο Ἠταῦ οοποεγηῖης ἴλα 18Η, ἴλπα 5οοοπᾶ 
οοποθτηῖηᾳ {πο νοπιαΏ. “10 ναβ ἴπο οπδίοτι οἳ {πο «ᾖθνβ {]ιαί {]ι6Υ 
Ῥταγεᾶ ποῦ, ππ]οςς Εταῦ {λεῖν Ἠεαᾶ πετο γεῖ]εᾶ, απᾶ ἐλαῦ ἔοτ {5 
ΙΘΔΒΟἨ; {μαῦ Ὦγ ἴΠ]5 το ἴΠεγ πηϊρηῦ β6ύΥ {Πεηβε]νθβ τεγετοπῦ απᾶ 
αβΠαπηεᾶ Ῥεΐοτο ἀοᾷ, απᾶ πηνογίΏΥ γης απ ορεΏ {α6θ {ο Ώε]ο]ᾶ Η πι.) 
1ηρηί{οοῦ. Ἠο αποίεβ ΤΙΑΠΥ Ῥ8ββ8σεβ {τοπ πο Ἠαλββίβ, οἳ πνΠῖο 
οπς {ποπι Μαϊπιοπ]ᾶθΕ ππαΥ βα/σθ, "Τιεῦ ποῦ ιο Ίβο Μαπ, ΠΟΥ ἴμθ 
ΒΟΠΟΙΒΥΡ οἳ ἴμο Ίλ1εο Μεη Ῥταγ, ππ]εββ {Πεγ Ὃοδ οοτοτοᾷ. ΤΠί5 νοῖ] 
Ν85 οα]]εά ἴμο Τα. «τοίῖας (56ο Α][οτά ἴπι 1ου.) σῖνες τιβηΥ ἀείαῖ]β 
αὐοτπί {πο οπβίοπη οἳ Ἠθαί]εῃ ΠΊΙΟΠΕ. Α1ΠΟΠσ {16 (Τοθε]ςβ β]ατοβ 6Γθ 
οονοτθᾶ, απᾶ πο πησονοτθᾶ Ἰοπᾶ πας α βἶση οἱ Ιτεοᾶοπι. Απιοηρ ἔπθ 
ἨοπιαΏβ, ΟΏ ἴμθ οοΏ/ίταχΥ, ἴμο ορΡροβῖίο οπδίοπι Ῥτονα]]θά. ΤἨο {θθ- 
ΥΠ8Ώ ΊΟΥΘ {16 Ρίΐ6ιδ; ἴηΠο βἶαυΥθ ποτο ποζµῖηρ οπ Ἠϊβ Ἠεαά. Παπ Ἡθ 
Να5 θιπαποΙρα{εᾶ, ο πας βαῖά «τοσατί αἆ Ῥϊ]οιπι. Βο {πο Ἠοπιαπβ 
απᾶ ἄ6ΥΠΙΒΏΒ πδεᾷ {ο Ῥταγ τοῖ]θᾶ, ἔγοπι ἴ]πο β811θ πποίῖνθ 85 {πο 6θψ5, 
π/η]]ς {11ο ἄτεθ]β ππετο ασοπβοπιθᾶ {ο Ῥοσγίοττη {]εῖτ βαογεᾶ τος ἹἩῃ- 
να]]οᾷ (ὕιοαρΏ Βὲ ΟἨχγβοβίοπα βββοτίς ἰλο οοπίταυγ οἳ {Π18). Επί ἴμο 
ΟἨτίβήαπ οπβίοπα πγ88 ποξ, 88 ἴογετ β66π1β {ο {Πῖπ]ς, πο {ο ἴπο Ἠε]- 
]εηῖο οαβίοπι Ῥοῖπρ {ο]]οπγεᾶ 1π ἴπο Ἠε]]επῖο «Ἠατο]θβ, Ὀαῦ {6 ταί]οχ {ο 
Ῥ9 εκρ]αῖηεᾶ Ὦγ {μῖ5 Ῥαβεασο, απᾶ Ὦγ 9 Οογ. 11. 14, 18. Τ]ο ΟἨτιβίαη 
ηΟ Ίοηρ6χ ΒΡΡΣΟΒΟΠΕΡ ἀοἆ παὶρ]ιθοᾶ ἄονπ Ὦγ βΠαπηθ απᾶ βίῃ, 1ὲ 15 Ἠ18 
Ῥτϊνί]οσο {ο 876 απᾶαΖΖ]οᾶ οἩη ἴπε ρ]οτγ οἳ ἄοάᾶ γη {ασ ππγεῖ]οᾶ, 
βἶπορ Ἰθ 16 ΄πο Ίοηροςχ α βοτναη{, Ὀαΐ α Β8ΟΠ,᾽ α]. 1ν. Τ. 'σαρίίε πιο, 
αιία πιο ογιυεδοίπιις, Τοτία]Παπ, 4Ροΐοση, οἩ. πχκκ. Τηε απεξίῖοη 
οτε ἶ5 οἳ α τε], ποί ο  Μαΐ.᾽ Τε Ἰείίο, Ἐπί ἴ]ο εβεοί οί Βὲ Ῥα 18 
ἀοοϊεῖοη Ίας Όθεη {π {πο ΟἨτίςίαπ ΟΠατοἩ {ο 4ο αγαΥ ση πο οαβίοπα 
οἳ πποοτοσίηῃ {πο 16εί απᾶ αἱ]ονήτπρᾳ ἴπο Ἠεαᾶ {ο τεπιαίη οονοτοᾶ (Ἐχκοᾶ. 
ῦ1, 6), ΨΠΙΟἨ 15 ϱΕ1]] {πι εκἰαίεηςσθ ΑΤΠΟΠΡ ἴ]ε ἆθπη5 απά ΜολαπιπηεᾶαΏΒ. 
Ἐοςχ ΡΤοΡΙεΣΙ/ἴιᾷ, 5θθ ποῖθ οἨ οἩ. χἰν. 1. 

κατὰ κεφαλῆς ἔχων. ΒπρΡΙστι. Απάᾶ ϱοο Ίίπου ἄγ, ἄγαπι. ρ. 4ΤΤ. 

καταισχύνει τὴν κεφαλήν. ΧΝοῦ ΟἨτῖεέ, 5 8οπιθ οοπιπηεη/{α{οΥβ Ἠανθ 
βπῬροβεᾶ. Τ]ο Αροεί]ε ἀτγιξίι 16 ας Γο]]οπ5: Το αΏρεαταπςθ ο {με 
Οµτἰεᾷαη αβδοπιὈ]γ εΠοα]ά Όθαν πηίηθςς {ο {μα Ὠϊνίπο οτᾷοτ. Μαη, 
χο ΠἰρΠεβί νὶδίρ]ο Ῥεΐπᾳ, Ῥεατίηρ ἨΙίπθες Ὦγ Ἠ(5 α{ήτο (λαί Ἡε Ία5 πο 
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νιβίρ]ο βαρετῖος; ΠΟοπιαη πηηεββίησ Ὦγ εν αὐῑτα, ου βαροτάϊπαδίοι 
{ο 18Η. 

δ. πᾶσα δὲ γυνή. ΤΠΙ8 το[εγβ, οἱ 901156, ἔο {πο Ῥαβ]ο ββ5επιΡ]16Β 
οἳ ἴπο ΟΠατοἩ, νἩετο [Πο ΤΠΟΠΙΔΠ ΑΡΡΕΒΣΒ, ποῦ π Ἠθι Ππάϊνίάσα] 
οπαταοίεχ, Ῥαΐ α5 ἴπο πιεπιθετ Οἱ 8. οΟΠΙΠΙΠΠΙΟΥ. 6 πιπβῖῦ {πογθίογθ 
Ῥθδγίοσπη Ἠεχ ἀεγοίίοπς ἵπ {Πίβ Ἰαΐζίεγ οματασίθτ, αηπᾶ Ἠεν αἴῆτο τηαδε 
Ῥθαχ πΠ(ΠΘΒΒ {ο {πο [αοῦ {παῦ ϱπθ 15 βαροταΙπαίθ {ο ἴποβε οἱ ἴ]ο οἴπος 
86χ 1Π ΊΠΟΒΘ Ῥγθβοησθ ΒΠθ ΥΟΥΒΗΙΡΒ. Ά]οπο, οἱ οοἩσβθ, ΟΥ 1Π ἴῃθ 
Ῥίθβεησθ οἳ Ἠ6ί ΟΨΏ 5εχ οΠΙΣ, 5Ώθ Ἠα5 ἴμο βαπῃθ Ργϊν]]εσο οἳ αρρτοαο]- 
Ίηπσ ἄοά αηγεῖ]εᾶ, ύπαί τπαη Ἠ88. Βο 5αγε Ώεαη Οο]αῦ, «ἴπ ΓεπΙπασ ατα 
εοο]θβῖα, πΙΠ1] Ιπιρεα1{ {οπ]ῖπαθ ρτορπείεηΆ.  Βοπιο ἀἰβοπ]έγ ας Ὄθεπ 
ταἶβθαᾷ αροαῦ {Πο ποτᾶβ “ον ρτορλεείοί]ι. 16 Τα88 Όθεη ἐποασηί ἐπαῦ {πε 
ΟΙΠΒΏ 188 Ὠθτο ρεγπιἑέεᾶ {ο ῬΤοΡΠΘΒΥ, 1.6. η Ἑπιαἰίεγ αβεεπιβρ]ῃεβ, απᾶ 
Όλαῦ {πο ῬτοβΙβΙιΠοηβ ἵπ οἩ. χὶν. 94, απᾶ 1 Τη. 1. 19, το[οττθᾶ {ο ἴπα 
ΊΠΟΤΘ σφεπεταί ϱραὐπετίηρβ ο πο ΟΠατοἩΏ. Το ϱαρ]εοῦ 15 οηθ Οἱ 8οπΠθ 
ἁαΗΠοι]ῦγ (566 Αοΐς Ἡ. 18, κχὶ. 9), Ῥαῦ 10 156 Ῥεγμαρβ Ῥορύ, πΙζ Ὀε 
Ὑείίο απᾶ Οα]νίη (πο Β4Υ5, “ΑΡροβίο]απα Ἠϊο ππαπα Ιπιρτοθαπᾶο α1ΐ6- 
ΥΗΠῃ ηΟΏ ΡΤΟΡΕΤ6᾽) {ο ΒΙΡΡΟΒΘ {]λαί πο Αροξβίΐ]ο Ῥ]αππθβ οπΙγ {πο ργαι/- 
πρ ἵη Ῥαβ]ο να αποογετθᾶ Ὠθαᾶ, απᾶ τ6εβ6ΙΥΘΕ Ἠ]5 Ῥ]απιο οἳ ἴπθ 
ῬΤΟΡΗΕΘΒΥΙΠΡ ΕΟΥ ο]. χὶν. 84. ΑΑ ἔοτ {πο Ῥτορλμείϊῖο ϱ1ΐ5 οἱ ἴμο ἄαασ]ι- 
ἴ6γβ οἙ ΡΗΙΠΗΡρ πο εγαηρε]εί, Αοΐς αχῖ. 9, ἴ]ιαγ Ἴετοθ ρτοῦαβΙγ ταβθιγεᾶ 
{01 88β8ΠΙΡΙ165 οἱ {Παῖγ ΟΠΠ ΒεΣ. 

ἀκατακαλύπτῳ τῷ κεφαλἢ, 1.6. Ἡϊποαῦ {πο ρερίωπι ος αγ], γην] οἶι 
(566 Ατί, Ῥερίωπι η Επι ζμ8 Πἱοίίοπατη οἱ Απϊιισίες, απᾶ Ώθαη Βίαη- 
1675 ποίς), αβοᾷ οταίπασΙγ 88 α. οοτετίηρ {οτ ἴηθ Ῥοάᾶγ, πα8 οπ ραδ]ο 
Ο60ΒΒΙΟΠΑΒ ΓΠτοΏ ΟΥ6Υ {1ο Ὠθαᾶ 8ἱδο. ΤΠ Οτιεηία] οοαη/{τίθΒ, ΏοπθΥθς, 
{ο ἩΟΠΙΘΏ Ο6, απᾶ β{1]] πεασ, αι τοι]. 

καταισχύνει τὴν κεφαλήν. “Α8 {Πο πιαη Ἠοποττβ Ἠ]5 Ἠεαᾶ Ὦγ Ῥτο- 
οἰαίπαῖηρ 18 ΗῬετίγ, 5ο ἴπθ ΠοπιΘη ϱ7 αοκποπ]εᾶσίπς Ἠαι δα ]θοῦίοῃ.) 
Οα]νίπ. Ο8, Ναπ. Υ. 18. 

τὸ αὐτό. 119 βαπιθ γπίπρ 88, 

τῇ ἐξυρημένῃ. Τ18 5Π8Υ6Π (ΨΟΠΙΒΠ), {πο αγ[οἰο ἀεποίῖηπς {πο οἶαβς 
{ο πΏΙοΏ βἀοΏ α ΠοπιΒβπ Ῥε]οπρεᾶ. 

6. εἰ γὰρ οὐ. Α αιθβίίοη 85 Ώθεη ταῖδεᾶ ΠΊΥ πο Ἠανθ οὐ Ἠετθ 
Τ8ίἨΘΙ {Παη µή. Τ]θ ΒΠΒΥΕΥ 15 {Παί οὐ τΘΙ6ΥΒ ἴο 8 βἰδΐο οἱ ἐμῖπρς γΏΙσΝ, 
85 πο ΊΘ8ΥΏ 1ΤΟΠ1 Πο γ]ιοΙθ ρ8ββ8Ρ6, 185 αοὐπα]]γ οσοουτίης. 

κείρασθαι ἢ ξυράσθαι. ΆπΠοτα οἱ 8ἨΠ8Το6Π, {πο Ἰαίετ Ῥοΐης 
ΒἴΤΟΗΡΟΥ ἴπαπ {ηθ {οΓΠ16Υ. Τ19 Ητεῦ βἱρπ]βος βἰτῖοί]γ ἴο Ἠαγο {πο Ἰαῖγ 
οχοβρρεᾶά 91956, ἴ]ο βεοοπά {ο βΠανίηρ ψίἩ ἃ ΤΟΥ. ΄Ῥ]αβ ϱβί τα 
48η {οπᾶρθεί, ποβιβδ. Βεθα]5δο ἰπο ΤΙΧΧ. ἵπ ΜΙοαϊ 1.16. Ῥ]τγηί- 
ομας, Ἠσΐοφα, ]χαβ ΒΡΘΒΙΚ5 οἳ Πο γγοχᾶ: καρῆναι φασίν, καὶ εἶναι τοῦτο 
πρὸς τὸ κείρασθαι διαφορά. τὸ μὲν γὰρ ἐπὶ προβάτων τιθέασι, καὶ 
ἀτίμου κουρᾶς, κείρασθαι δὲ ἐπὶ ἀνθρώπων" ὃ δεῖ φυλάττειν. Έοτ ξυράω 
(1ος ἴῃο εατ]1εχ οἰαββίσα] ΓΟΥΠ1 ξυρέω), οἳ, ΒορΗ. 4). Τ86 ξυρεῖ γὰρ ἐν χρῷ, 
61ῇ{ 60Π1Θ8 691056 Ἠοπ]θ.) 

κ ΡΟ {Πθ ψοτάβ δίαπᾶ ὈούἩ ἵπ Παρίοι”8 εάἰθίοη απά ἵπ επε ΜΡ ἴτοια π]]οὶι 1ὔ 
πγ8υ Ῥτϊηύοα. 
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βαϊᾶ. Ἠίβ ᾖγεί αγσαταεηέ 18 ἐαῦ {ο 4ΏρεΒχ πποογετθᾷ 1π {με οοηρτερΒ {ο 
ἀοποίθΒ ἴ]ιο Ἠανίηρ πο γἱβίρ]θ βαρθγίοχ {Ἠθτθ. Ἐτῦ ἨΟΠΙΔΩ ᾖα8  υ]β]- 
Ρ]6 ΒαρετίοΣ, ΠΒΙΠΘΙΥ, τηΒΠ. Το ἐΠίβ ξαοῖ, Ψ]θη ϱἨθ ΏΡρεαΣ5 ἶπ ραβ]ίς, 
Ἠθχ ΥειΥ ἆταββ ελοτ]ά (εβα[γ. ἈῬ6θ 418ο Υ6χ, 10, 

εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ. Αάάῑίοπα] ΤΕΝΒΟΠ {ΟΥ ἐπε Αροβί]ο” ἀϊγθοίῖοηβ. 
Μαη 18 ἄοᾶ”Α ἔπιαφε (επ. 1. 296, 21, Υ. 1, ΙΧ. 2, ϐ), ΙπΡΠΙΠΟΗ 88 Ἠθ 18 
ο Πἱρλ]οςί οἳ αἲ] Πνίπρ Ῥεῖπρς ἵη ἴπο γΙβῖθ]ο πποτ]ᾶ. ἨίΒ ᾳἶοτή, 1.6. 
Όιο πια] [οβίαίΙοη ΟΥ τορτθβεπ{αίοη οἳ ἨΙβ ρΊοτγ, οη αοοοαπ{ οἳ ἴμθ 
ἀοπιϊπίοη οΥ6Υ 1] ἐῖησς ἴη ο πνοτ]ά οοπηπαἰεθᾶ {ο Ἠίπι (ἄεῃ. 1. 26, 
98, ΠΠ. 16). ΑΑ Το 18 έηπβ α νἰβῖθ]ε τερτοβοη{α6ίοη οἳ ἄοᾶ, ηε 15 ποῖ {ο 
νοῖ] Ἠϊς Ἰοαᾶ, λα πορ]οδί Ῥατῦ οἳ 15 Ῥοάγ, ἵπ {πο ραῦ]ίο γγοτβΗΙρ οἳ 
ιο ΟµατοἩ. 

γυνἠ δὲ δόξα ἀνδρός. Ίοπιαπ 18 ποῦ {ο πιαπ][οβία{1οη ΟΥ ΤΘΡΡΕΒΕΗ- 
ἐαίοη οἳ ἐλο ρ]οτγ οἳ ἄοᾶ οη θαχ{], ΙΠ8ΡΠΙΠΕΟΊ 85 51ε ἶ8 βαρ]εοί {οπιΒΗ, 
απ {Πογο[οτθ οππποῦ ΡτοΡοσ]γ τερτεβεπῦ Ἠ πα Ίο Ἠα5 πο βΗΡεχΙΟοΣ, Βαΐ 
ο αἲ] ἱπέοτίου Ῥείηρβ 5Ἠθ τθρτθβεη{β απά 15 βοατοεΙγ ἀἰδαάπραϊεμαρ]θ 
{τοΊη ΤΠΒΠ, απᾶ {πθτθίοτο πιαη1{οβί5 απᾶ 5Ώατ6β ἨΙ5 βαρεσίοχΙζγ ; τεβοοῖΒ 
16, 86 ἴο πιοοΏ ἆοθβ {1ο Πρ]έ οἳ πο β1ἨΏ, {ο πβθ (απᾶ 16 πιαΥ ο βαἷᾶ, 
{ο οοπιρ]είθ) ἐῑιο βΙπαῖ]ο οἳ ἀτοδίαβ Ἠστθ. Βεε Α]{οτᾷ”5 ποίθ. 

8. οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ Ὑυναικός. Ἐοτ πι8π 16 ποῦ {ΓΟΠΙ ΥΓΟΠΙΒΗ. 
βεσοπᾶ αχραπαθηῦ, ἄτανγη {γοπι {πο ογθα{Ίοη οἑπηαπκίπᾶ. ΈΤΠε παχταάνθ 
1η ἴπο Ῥοο]ς οἳ ἄαοπεβίβ οβζαῦ]Ιε]ας ντο {ποῦς, (1) ἠιαῦ νοπια Ἠ8ά Ἠεχ 
Ῥαΐπρ οτΙρῖηα]]γ (ἩτοασΏ τηςΏ, απᾶ ποῦ, 88 ΙΗΒΠ, ἀἰτεσί]γ ἔτοπι ἄοα; 
απᾶ (2) ἐλαί ο γγαβ οτοαἰοᾷ ΤΟΥ τπαΠἘ αἀναπίαρε, Ἀπά ποῦ ΤΙΒΠ {ΟΥ 
Ἠθιβ. Νοῦ ἰ]αῦ πο .1θ {ο ΒΙΡΡΟΡΘ, ΠΠἩ 8Ο1ΠΘ, {πμαῦ ΨοπιαἩ 15 ἵπ πο 
Β6Π 56 {ο ὃε τεσατᾶαᾶ 5 ιο Ίπιασθ απᾶ ρ]οτΥ οἳ ἄοἆ, Ραΐ ἐλαί τπαήι 18 
60 ΙπηπηθᾷΙ8{6ΙΥ, 81ο ππεᾷΙα/εΙγ, {μτοιρῃ τπβΗ. 

9. καὶ γάρ. Ἐοτ 85ο. ΤΗΙ8 Ιπίχοᾶπςσςϐ α ἐιϊγᾶ απρατηεηῖ. 

10. ἐξουσίαν. Τηαί 15, 85 1Π ἴπο πιαχρίη οἳ ΟΠΣ ΥοβῖοἩ, ΄α οουεγίπῃ 
ὑπ εἶσπ ἰλιαί 8]ιε ἰδ Ἰιπᾶογ ἴ]ιο Ῥοιυεγ (ος ταίπετ αιι]ιογίψ, 596 Ὀε]ουγ) 
οἳ 1ι6γ Πιεῤαπᾶ.  Εουγί]ι απραπιεηΐ, ἄχανη Γγοπη {ο Ῥχοδθοποθ οἳ ἔμο 
αηρο]ς αὖ ΟἨτιςΠαπ νοτβμῖρ. Τη6 πγοτᾶ (ταπβ]αίθᾶ Ροι0εγ Ἠετο 15 ταί]οτ, 
λε γἰφ]ί ἰο οπεγοίε Ῥοιοσγ, αιϊλιογίίή, 88 ἴπ Μαΐό, κ. Ἱ.; Τωα]θ Ἱν. 
96, ὧο. ΈἘσπεο 1ΐ Ίαβ Ώθθη βασσθβίεᾶ 1η ἴ]θ ποίθβ οπ οἩ. νηῖ, 9, ἰκ. 4, 
τπαῦ 15 Ώαβ βοπηθίίπηθς, {ποαρ] ποῦ Ἠετο, ἐπο βΙρπ]ῃοαί]οη οὗ γἱρ). Τη 
{15 Ῥ]αςο {ο αὈρίταοί 15 ραῦ Τοχ ἴ]πο σοποτείθ, ἴπο απὐ]οτΙϐγ 156]{ Το 
πο {οκεπ οἳ Ροΐηρ ππᾶςτ Εαἰ]οχΙ(γ. Έοχ απ Ιηπβίαπορ οξ {πο πδο οἱ {18 
νοι] {η {Π]18 γγαΥ 6 πΠαΥ τοίθυ {ο (επ. χχὶν. 05, πὴθτο Ἠερε]κα] γεῖ]5 
ἨΘΥΒΘΙΕ 1Π {ο]κοη οἳ ΒαὈπΙΙβΒΙΟΠ, 88 ΒΟΟΏ 88 516 ο0Π1ΘΒ 1πίο {9 Ῥτθδεπςθ 
οἱ ος Ἠπεραπᾶ. Ίο 8γο ποί {ο οχο]πάο ἴ]πο άδεια οἳ ΓεπαΙπΙπθ πιοᾶςβίγ, 
Ῥαῦ {ο τορατᾶ 16 α5 Ιπο]αᾶεᾶ 1η {1ο 1άθι οἳ Ῥεῖπρ ππᾶετ ααθλοσΙ{γ, οἳ 
ψΠΙοἩ πιοᾶρείγ 15 α Κπᾶ οἳ παίατα] αοἰσιοπ]εάσπιεπύ. ἸἈαϊίμου 81θ Ὑγ6 
{ο οοπΏπθ ἴ1θ Ιάεα {ο πιαγγἰεᾶ Ῥ6ΙΒΟΠ8, 5 πο πηβτρίπ οἳ οἳς Ὑθτβίοη 
ἆο6ς, Ῥα{ {ο τερατᾶ 16 5 αρρ]γίηρ {ο {πο τππίπα] τε]αίοἩβ οἳ {πο β6χθΒ 
6οηοτα]1γ. ΤΠο ραβξασο Ἰαβ βοτεὶγ ρογρ]οχθᾶ πο οοπιπηθη{Β{οτΒ. Τ1θ 
γαχίοΆΒ εχρ]απα{1οΏς οἳ 16 πιαΥ ο {οαπά ἴπ ΒίαἨ]εγ απ Α]οτὰ ἴπ ἶου. 
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διὰ τοὺς ἀγγέλους. ΤΠ15 Ῥαββασε Ἠαβ 41βο Όδεπ εκρ]αϊπεά ἵπ νατῖοαβ 

ΝΑΡ (566 ἴ]πο οοπηπιθη{α{οΥβ ]αβί πιεη{Ιοπεᾶ). 15 15 Ῥαρί οἩ ἴπε γγπο]θ ἔο 
χθρατᾶ 16 α5 αΏ Ιηήππαβ]οη ἴπαί {ιο απσε]ς, {ποαρ] Ππν18Ι0]6, πγοτε {ε]]ου- 
ΨΟΥΘΗΙΡΡΘΥΒ πΙζῃ 1ηθη 1Π {πο ΟἨτίβΙαη ΔΒΒΟΠΙΡΙΘΒ, απά ποτε {1ΘΥΘΙΟΥΘ 
βρεοία{οτβ οἳ {16 ΙΠά6ΟΘΠΟΥ,᾽ απά Παβ]6 {ο ο οὔεπάςά ἐπετεαῦ, “Πεπ 
{ποτείοτο {πο ΠΙΟΠΊΕΠ ΠΒΙΤΡ {ο ΕΥπΙρο] οἳ ἄοππίπΙοἩ, αραἰπεῖ π]ηαί 15 
π1ρΏί απᾶ Ἰανία], {που πηα]κο ἐ]λαῖν ελατηθ[α] οοπᾶποί οοπβρῖοποιΒ’ 1π 
ἴμε 6ὖεβ οἳ {πο ΊΠεββεηροτβ οἳ ἄοά. Τηαβ Οα]νίπ. Έναβπας ρ8Τα- 
ῬΗταβΘΒ 15 νπε]]: ΤΙ α ποπιβη Ίαβ αγτ]ναᾶ αἲ ἴλαῖ ΡΙΐέο]ι οἳ 5ἩΠαππεΙΘββΠΘΒΡΒ 
ὑλαῦ ϱῃ9 ἆοθε ποῦ ἔθαχ {]ιθ ογες οἳ 1ΠΘΗ, ]εξ Ἡεν αἲ 1εαβί οούθτ Ίο Ἠθαά 
Οη αοοοπη{ οἳ ἴΠο αΏρε]ς, Ὢο ατο Ῥτεξεπί αἱ γοαΥ α5ΒΕΙΙΡΙΗΘΡΒ.᾽ Έοτ 
ΒΟΠ1Θ τεπηατκαδρ]α ΟνΙθηία] ΠΠαβίτα[ίοης οἱ {πο Ιπετρτείαθίοη ἴπαί ουτῖ 
8Ώσε]5 8τθ Ἠθγθ 1ηθαΠΤ, 5εο Ώθαη ΒύαΠΙ6ΕΥ ΟΠ Ε11β Υθ6Ιβ6. ΊΜΕεγαι ϱἱτθβ 8 
Πεί οἳ πὐλοχί(ῖος {ο 5ου’ λα ἐ]ιο Ῥο]ίθΕ {πι ἐ]λο Ῥτθβοπορ οἳ 8Ώρε]5 αὖ 
Τϊν]ηθ νγοτβμΙῥρ Ίγ88 ΟΟΙΊΠΠΟΠ 81ΠΟΠΡ {1ο ἆ6υγβ. 

11. πλὴν οὔτε...ἀνήρ. ! δὲ Ῥαα] {οαςλῖπρ ἔτοπα εχ. 7 οππατᾶ τη]ρΏύ 
Ῥοββίβ]ψ Ῥε τηιβΙπ{ετρτείθᾶ Ὦγ {πο πιθη Βο 5 ἴο ]εαά ἔἨεπι {ο ἄερρῖςδα 
{πο ΠΟΙΠΕΗ, απᾶ ὮΥ {Πο ΠΟΠΙΘΠ ΒΟ 88 Το ]οαᾶ {παπα {ο ππάρτταίο ἐλπεῖτ 
ΟΝΏ ΡΟΒΙΠΟΠ.᾽ Μεγετ. Ἡε ρο88 οπ, Ἠούπθτον, {ο ἰχθαῦ {ο ρ8ββ8Ρο 88 
γο[εττίηρ ΟΠΙΕΒΥ Το πηαγτ]εᾷ ΡΕΥΒΟΠΒ, Ὑλουοας ἵξ τοῖος {ο ἤλο ἔπο βεχος 
1η 6εηΏετα], 8 οοηβ παπί ρατῦς οἳ {πε ΟµτΙβίῖαπ οοπιπΙαΠΙζγ, 68ΟΠ 
Ἠανίηρ 11 ούη Ῥεοπ]αχ οκοε]]εποῖεβ απᾶ βρεοῖα] ϱ{:β, εΥ6τγ οπθ οἳ 
ν/ἩΙοὮ 16 ΠΘΟΘΒΡΑΥΥ {ο {Πο Ῥετίεοίίοηι οἳ Ἠππιαπ βοοϊείγ. Ίο τηαγ 
χθπηθτ]ς Ώου 1η ΟΗτ]β{ α]οπθ Ίγογθ {ο τατίοἩβ ᾳπα]11θς οἳ ἩαπιαπΙϐγ 5ο 
Ῥ]επάεᾶ παί Ἠο απ{θοᾷ 1η ΗΙπιδε]ξ {ιο Ῥοχ[θσίίοηβ οἳ ἴλο ππαβου]Ίπθ 
απ {οππϊηίηθ οΠαχβοίθγς. 

14. ἐκ τοῦ ἀνδρός, 1.6. Ὦγ οτθβθῖοη απᾶ ρεπεταίίοη (εῃ. 1. 29). 
διὰ τῆς γυναικός. Ὦγ ΡΙτίμ. 
ἐκ τοῦ θεοῦ. Ὑα απθ ποῦ {ο ἄπα]] {οο ππποῖ] οἩ ἴ]ο Ιπίογπηθᾶϊαίθ 

πχ 1η ἴπο ομαῖη οἳ οαιιβαθῖοη, Ὀπί {ο τοπἹθπΊΏοτ ἴ]λαί αἲἱ πάπια 
Ῥοεϊπσβ οοπηπο Ίοτα ἀοᾶ απᾶ οχῖεῖ Ὦγ Ἠίς οτάίπαησθ, απᾶ {παί ἔπετε[ογα 
θ8οἩ Ίαβ Ἠῖς οὗη τρηίς α5 πε]] α5 ἀπίΙ6Β, πν]Ιό]ι οππποῦ 6 πεσ]εσθεᾷ 
νηἑποαῦ ἴπ]αχγ ἴο {ο Ώϊνίπε οτᾶςτ οἳ {π15 πποτ]ᾶ. 

19--156. ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε Εἰ[ίι αχσαπιθηί, Αη αΡρεα] 18 
ΠΟΥ 1ηαᾷ6 {ο οἳσ παίηταἰ {θεΙπρ οἳ π]αί 15 Ῥτορετ απᾶά Ῥοεοοπιῖηρ, 
Μαη, 8 Ἠϊδ βρῃθτο 18 {πο ποτ], απᾶ α5 Ἠο ἵ5 {ο Ἠϊρμορί οἱ ἄοᾶ5 
ογθαἴπτθβ 1π 16, ηθεᾶβ πο οογοτῖηρ {ο Ἠϊάς Ἠϊτα {γοπα {]ιο σα7ζ9 οἳ ο{ΠεΥβ. 
ἨΜοππαΏ, 88 Ώεχ ΑΏΏετο 15 {πα Ἠοππθ, απᾶ αξ Ῥοΐηρ, νυηθίῃαν πιαντ]θᾷ οτ 
πηπηφχτῖεᾶ, απᾶθν ἴ]πο ἀοπαϊη]οη οἳ ΏΙΒΗ, τοοθίγες οἳ ἀοα5 Ρτονιάσπσθ 
{μα οοτοτῖηρ οἳ η6χ Ίοηρ ἨαΙτ, ἹνΠΘΤΘΡΥ 5Ώ6 ΠΙΒΥ γοαῖ] Ἠογςε]ί ἔχοπα ἴθ 
6876 οἳ {Ποβο πο 41ο ποῦ Ἠεχ παίητα] ῬτούεσίοΥβ. 

πρέπον. Ὀεσεί, Υπ]ρβίθ. Βἱεοπιεί]ι1ο» ιο. Οταν Ὑετεῖοη {ο]]ονβ 
Ῥγηάα]ε Ἠσγα, απᾶ 16 οᾳνα]οπῦ 1η οἩχ πποᾷθγη Ίαησπασο {ο Τ5 1 Ργορεγ2 
15 {ὲ Ὀεοοπιῖπα «1 1ἱΒ ΙΠΙΡΟΒΒΙΡΙ6Θ, τεπιατ]κς Ἠοῦοτίβοη, «ο ἀεοῖᾶς 
Ίου τηπο] οἳ οἳς ραρΗο πιογαἩίγ απᾶ Ῥτϊναίε ρατίζγ 18 οπΊπᾳ 6ο ἴ]α 
αρὶγϊς ν/η]ο] τα[αςθβ {ο ογετβίθρ {πο Αβπια]]οδύ Ῥοτπᾶ οἳ οτᾷΙπατγ ἆθ- 
οοτΙπη..  Απᾶ αραίπ, ὙΠαΐοτεν οοπίγαςΙοίς ἔεο]ίησς νἩΙοὮ αὖθ 1ΠΙΥΘΓ- 
βα]]1Υ τοοθῖνεᾶ,᾽ ἰπαῦ 18 «1π απεββοης οἳ πιοταΙῦγ, Ῥτορτίείγ, απᾶ 
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ἀεσεπογ,) «5 ᾳποβοπαβ]θ, ἔο βαγ {1ο Ἰοαςέ. Τ]ιοτθ Π18Υ Ὦθ ο06ΒΒΙΟΠ8 
ΟἨ ΨΠΙΟἨ 16 πιαγ Ὀ6 οιχ ἀπίγ {ο ογθιβίερ ἴποβο Ῥουπᾶατίες, Όαί (1) 1Ε 
ἆοπο, 16 πιπξί Ῥο ἄοπο αξίετ ομχο[α] οοηβἰάρταίίοη, απᾶ (3) {οτ οῬ]εοίβ 
ΝΙΟἨ ἆτθ ο]εαχ]γ εαβ]οῖοπ {ο {α561{Υ 18, 

14. ἡ φύσι. ΤΠΙβ αγσαπηεη{ ΕΓοτΏ πβίατθ πητιςξ ποξ Ὦο Ῥτοβεβθᾷ ἴοο 
αν. Βί Ῥατ] 18 βροα]ίπσ οἳ {πο παίαγα] βοΏ5ο οἱ γ]αέ ἶς ΒἰΗπρ 1Π 
Ώ1οβθ ποπι Ἠθ πἀάτερθεᾶ. ΤΠ οαχ]γ πηθα {ο ἄτοσ]κ απιᾶ {πο Ώοπιαπς 
ΝΟΥΘ Ίοης Ἠαίτ, απιά {ο απ]β απά εττπαης 4ῑᾷ κο ἵπ 8ὲ Ῥαπ]ς ΟΠ 
Ὠπαςε, Βο Ἠοπποτ οοπΙΠπαΙ]γ βΡθαΚΑ οἳ {ο «Ίοηᾳ-]ιαϊτοᾶ ἄτοε]κα. 86 
ΟἨτγβοβίοπα τεπιατ]κᾳ ἐ]λαί έ]χοβο νο αᾶάϊοίαᾶ ἐιεπιβε]νος ἐο ΡΗΙΙΟΒΟΡΙΙΥ 
ἵπ Ἠἱ8 ἄαγ ποτο {]αῖτ Ἰαίχ Ίοις. Έτ ἐ]β γγας πιθιθ αοοίαξίοη. Οἱ, 
Ἠοταοε, Ὀο Αγίε Ῥοείίσα, 9091, 

΄ῬΏοπα 85 ΠΟΠ πησιθς Ῥοπθτθ οπταῦ, 
Νοη Ῥατραπα, βθοτθία Ῥρεβέ Ίουα, Όα]ποα νΙίαί,” 

Ῥα{ {Ἠοθ ϱεπογα] τεγᾶ]οῦ οἳ βοαϊδίγ Ἠαβ Ώθοι {Ἠπέ αρρθβ]εᾶ {ο Ὦγ {να 
ΑΡοβί]θ. "ΤΗϊ5 ΙπβΙπο[ῖνο οοπβοίοαβπθΒς οἱ Ῥτορτ]θίγ οἩ {ἐλῖς Ῥοϊπό 
Ἰαᾶ Ὄδει ορίαυ]θ]οᾶ Ὦγ οπδίοπα, απᾶ Ἰαᾶ Ὀθοοιηθ φύσις (π8{αχϱ).᾽ 
Μογο;. 

1δ. δόξα. Τ]ο ἐγπο ρΊουγ οἳ 6Υ6ΓΥ ογοπίητο οἳ ἄοᾶ ἶ5 {ο ΓΠΙβ] ἐ]ιο 
18 οἳ 165 Ῥοϊησ. Ὑ/μαίθνεν Ἠο]ρβ ἩΟΠΙΑΤ {ο 4ἱβομαχρο {ἴλο ἀπίῖθρ οἳ 
πηοᾷεβίγ απά βαὐπι]βρίνεπεςς απεἰρηεᾶ {ο Ἠος Ὦγ ἄοᾶ ἶ5 α Ε1οΥΥ {ο Ἠας, 

ἀντὶ περιβολαίου. ΤΗ(6τβ]]γ, βοπηθίΠίπσ Ππιπσ αγοιᾶ ἴἶιο Ῥοᾶγ. Τί 
16 ποχίἩγ οἳ τοπηαχ]ς ἐμαΐ {]ιο Ὑοβία] Ὑϊγαίπς αἱ Έοπιο Ίγοχο ἐΠοῖν Ἠαῖγ 
Βποσί, οἵ εοπβπεᾶ Ὦγ α ΒΠεί. ΤΗ6Υ πΙαγ, Ἠοπθγογ, Ώαγο σοι χερατᾷεᾶ 
88 Ῥτοῦεσίεᾶ Ὦγ παῖχ βαογεᾶᾷ οἩατασίογ. 

16. εἶ δέ τις. Νο (αΠΥ πια) 88 Α.Υ., Ὀαέ 6ΒΏΥ 016, . τηβῖρτῖα] 
ἀἱῄεγεπσα. Τ]ο Αγροβί]ο αᾶ βροσία] 1θββοΏ {ἐο αρργολεπά ἀϊββοα]ίεβ 
ΟΠ {18 Ῥοϊηζ,. Β6ο χὶν. 98, 98, απᾶ ποίθι. Της ξ που]ᾶ Ὦο Ὀδίίος {ο 
ΔΡΡΙΥ ἴ]ιο γνογᾷς {ο γν]ια{ {ο11ο1ΝΒ, ταί]θς ἔ]χαη νγῖέ] βοἵήθ ΟΟΠΙΠΙΘΗ/{Α{ΟΥΑ, 
ἵο γαῦ Ἠα5 βΟΠΟ Ῥο[οτθ. ΤἨθ Αροβί]ο ποπ]ά ἀορτθοκίο Ραγί]ος αχσι]- 
πηθηΐ, απά αργεα] {0 {ο οπβίοπα οἳ ἐιο ΟἨατο]εβ 18 ἀθοίδίγο οἨ 8, Ροῖϊηί 
οἳ {19 Ἰᾳπά, 

δοκεῖ. Τη1πΠΙς ΒΤ, ποῖ οοεπιοί]ι, 38 Α.Υ. 

Φιλόνεικος. ΑάπιϊταΡιγ ἰπαπε]αίοᾶ οοπ[θπ{]οις ἵπ Δ.Τ., Ἱπρ]γίης 
Όιαί Ῥ]εαριιτο 18 {π]κοη ἰπ βἰτῖ[ο {ΟΥ 155 ΟΥΥΏ β.Κο. 

ἡμεῖ. Ἐπιρμαίο, 18 Ἠο Ἰῆκο {ο Ὦο οοπ{οπίίοτς, Ἰ6ὲ Ἠῖτη θ βο. Τὲ 
16 απ]{ο ε/Πο]οηί ΓοΥ τἹβ πο ἀθβἱγθ {ο 1ΐνο ἴπ Ῥεα8ος ἰλαί πο οτβίοπα 
οἱ ἴλε ΟµτοΠ6Β ἵς οἰποινίβο, 

συνήθειαν. Βοο ποίο ΟἨ υΗῖ, Π. ΤΠ0 ποτᾶ πας Ώοον Ιπέθσρτο(οᾶ (4) 
85 τε[6ΙΥΊἨς Το οοπ/{ΘΠ{ΙΟΠ, “16 18 ποξ ο} οαβέοΙη {ο Ὦθ οοπ{θη{ΜΙοτβΒ,) ΟΥ 
(2) ἰο ἴ]πο Ῥγασίϊίοο οἳ ρεγπηϊΜίηρ ΨΟΠΙΘΏ {ο αΡΡβεαχ ππγοϊ]οᾷ αἲ {ο 
Βενῖοθ οἳ {μα ΟµαχοἩ. ΤΠο Ἰαίέέος γΙο]ᾶς ἐ]ιο Ὀθβί βοηςθ. ΤΠϊς ἂρρεα] 
ἵο ἴπο ΟΠΊΤΟΗΘΒ τηπβί ποῦ Ῥο ππᾶετείοοᾶ {ο ἱπιρ]γ ἐιαξ αἲΙ ΟἨάχ61ΘΒ 
οαρΏέ {π α]] τοβρθοίς {ο Ἠανο ἔ]ιθ ββτηθ οπβίοπης. Επί {πα πιβ{{ογ Β1ο]ι 
88 Π]5, Ἱπγο]νίηρ {ο Ῥοβίοι οἳ ποπιεπ ἵπ ΟἨτίείίαη Βοοϊείγ, απᾶ 
Ὠιείχ τεριίαίἶοη 1π (χε γγοχ]ᾶ αἲ Ἰαχρο---α τηαίίου οἳ η ΡΠΙΘ]Ι Πηροτῦ- 
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Άπσς- ξ πθγο ἴΥ που {οτ ἴπο Οοτιηζμίαη ΟἨατοἩ {ο {ο]οπ ἴπε 
Ἡπ1ν6γβα] Ῥτασίιος οἱ ΟΠτϊβεηᾶοτη. 

11-54. ὮΙΕΟΗΡΕΗΡ ἀπ ΤΗΕ Τιοβρ ΒΌΡΡΕΗ, 

17. τοῦτο δὲ παραγγέλλων. Α5 Ἠ.Τ., Ιπ ϱϊνίπρ γοι {Πίβ οΠθχρ6. 
Βΐ Ῥαπ] ναβ αὖ]6 {ο Ρρα156 ἴ]πα ΟοτΙιη{ΠΙαΠΒ (πετ. 2) Τον Πεῖτ α{θεπίῖοη 
{ο ἐλμο Ιπ]αποῦίοηβ Ὦθ Ἠαά ρίτεπ παπι. Ἡθ οοπ]ᾶ ποῦ Ργα8ῖ56 ἴπεπα {0Υ 
ἐποίγ ΙΥθσα]ατ]θ]6ς 1η αι πιαξίου οἩ πνΠΙο]Ὦ ἐΠοαῖτ ΟἨτὶβίαη ΙπβΙποίβ οαρΏῦ 
{ο Ώατο επ]σ]{επαεᾶ ἴαια, Τ19 ἀϊξοτᾶςτβ αὖ {πο αἀπι]ιπϊβίταίοη οἱ {πε 
ἘἨπολματ]ςῦ ποτο βπο] 5 οπσΏί ποῦ ἴο Ἠατο πηεεᾷεά οοΙΥΘΟΔΙΟἨΠ. τοῦτο 
ΤΘΙΘΥΡ Το γηΏαῦ {ο]11ΟΥΒ. ἈΒ68 Τεγ. 22. 

εἰς τὸ κρεῖσσογ...εἰς τὸ ἧσσον. 1Ηἴθγα]]γ, απο ἴ1ο Ῥεῦίθςγ απᾶ ππῖο 
ἴπς πογβθ, 1.6. ἴ6Υ ΊεΓΘ {1θ ΓΟΥΡΘ, ποῦ ἴ]ιθ Ῥθίίας, Γοχ ταθείίηρ ὑορεί]ε 
{10Υ πγοτβΒῖρ. 

18. πρῶτον μὲν γάρ. Ἐλίπεν (1) πο πιεί ἴακο ἰΠῖ5 {ο ΑΡΡΙΥ {ο {μ]8 
απάᾶ {1ο ποσχί ΥογΥβε, απᾶ {ο βοοοηπᾶ ο81156 οἱ Ῥ]απ1θ {ο οοπἹπηθηςθ ΠΠ 
νετ. 20, οὐ (2) ντε τηπεῦ τεσατά 1{ 5 αρρ]γίηρ ἴο {ο πο] οἱ {15 οπαρίετ, 
αηᾶ ἴπεη ἴμο ποχέ ο8156 οἳ Ῥ]ατηρ σ]] ϱο {Πε α,αβδο οἳ αρ]τιταα] ϱ1Η15, 
νηη]ο]Ὦ 18 ἐχθαῦεά οἳ η οπαρίεις χἰι.---χΙν. ΊἨ6 Ἰα[ίοτ 18 ἴΠο πποτε 
Ῥτοβαβ]θ, ΓοΥ ΠΠΦΠΥ οἱ ἔπε οοπιπιθη{α{ΟΥΑ 56611 Το Ἠατε Ῥεεη π]ε]εᾶ ὮΥ 
{πα {οεμη]σα] {Ππαο]οσῖοα] 56π5θ πγἩΙοὮ τας αἰζασλπεᾶ {ο πο πγοτᾶς δο]ίδηι 
αηᾶ ]ι6γος 1π 18ΐ6Υ ἈΦ6Β,  8ΕΠ56 πΠΙοἩ 18 οθοατΙγ ππκποπΏ {ο 1ο 
ΑΡοβί]θ. ΤἩο ἄϊνίρίοης οἳ πγΠΙο] {με Αροβί]ο βρεα]ςς ΒΘεπῃ {ο Ἠατο Ῥθεῦ 
βοοῖα] απᾶ Ῥετβοπα] ταίἨεχ {Πατ {Πεο]ορίσα] οἵ εοσ]εβιαβθίοα]. 66 ποίθ 
0Η τε. 21. 

ἐν ἐκκλησίᾳ. ἸΝοί πα Ῥπ]άϊπᾳ, ζοχ {Ἠεγθ Ἰπθγθ ΠΟ σΊπιγε]ιες ἵπ {ο 
βοηςε οΓρα]άΐπρα ἀαγοῖαᾶ ο ΟΠτΙβ6ίαΏ ποτβμῖρ {πεπ, αῦ ὑπ έ]ιο αβδεπιὈῖι. 
Έογ {ο οπαΙββΙοη οἱ {16 ατ{Ιο]6, βεθ ποίθ ΟἨ χΧΙΥ. 4. 

σχίσµατα. 66 ποῖο ΟἨ οἩ. 1. 10. Βύὲ ζοἩπ πβθΒβ {ο ποτᾶ ἵπ {6 
Β6ἨΕ6 οἱ α ἄἱῄογεποο οἱ ορίπῖοη (ν. 48, 1Σ. 16, κ. 19), απᾶ Ἠετο 16 18 
ορνῖοιβ {παί πο Εοτπια] βεραταὔΙοη 1Πῇο ἀῑῄετοηί Ῥοᾶ[ος {οο]ς ρ]8οῬ (568 
οἩ. χΙϊ, 26, 88 νο]] ας ]αβῦ ποίθ). ΤΠε βεπεο Ἠετο 15 ταίῃετ {παῦ οἳ ἴ]πα 
εἨεέ]ο τὶξς νηΏῖτ χο 1πἱθ γΏΙοὮ ππα]6Β ἨαΥπποπΙοςβ ο0-ορετα[ίοη 1π]- 
Ῥοββῖρ]θ. 

19. δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσει. Τη6 {απτη οἳ {ο βεηπίοπορ ἀἰδαπριαϊρμες 
αἱρέσεις [τοπ σχίσµατα. Τπε ποτᾷ αἴρεσις 18 τατίοιβΙσ ἐταπβ]αίθᾷ 1π 
ἴπθ Α.Υ. Τί 4ϊῆοτβ {τοπι {]λθ προαίρεσις οἳ Ατϊβίοί] (56ο Να. ΕΙ. τα. 
οἩ. 9) ἵπ Ἱπιρ]γίηρ 165 οἳ Ῥτείετεπσθ απᾶ Ίποτο οἳ ολοῖσθ, 1658 οἳ 
ΥΘΒΒΟΏ απΠᾶ ΤΙΠΟΥΘ οἳ β6]{-]]. Τ]θ εσρτεββίοΏΒ αἴρεσις τῶν Φαρισαίων, 
Σαδδουκαίων, Ναζωραίων, Ὠαπα πιοτθ οἱ ἴ]πο βἰση]βοαίιοη οἳ οςχ «Ἠ]ρα 
Οτο, «ῬἘτοιά ΟΠατοἩ) απᾶ «Τον ΟΠπτοὮ ραγίη᾿ ἤναη ἴπο Ἰάςι, οἳ 
εοοῖ, 88 εαρροξίοᾶ Ὦγ ἴπο Α. Υ., ος ΙπποναξΙοη 1π ἀοοίγίπε, 88 ἵπ πο 
Ἰ8ΐεγ {πεο]ορῖοβ] β6ηΏβ6 οἳ ἴπε ποτᾶ. θε Αοῦρ ν. 17; αι. τ. 20: 
1 Τϊπι. 1ν. 1, ο, ΟΕ. 8ἱ5ο Αοΐς ας. 29, 90. αἴρεσις βἰσπϊβθβ ἴἨο ἴΘΠ1ρεΥ 
ο τηῖπά νγπΙοἩ Ῥγοᾶπεθβ σχίσµατα, ἴπο ἀῑδροβίδίοη {ο θϊπ]ς απᾷ αοἲ ἴο 
Ῥ]θ8586 οπεβα]{ ταίῃετ {Παη {ον ἐλε οᾶΙβοβίίοη οἱ ἴπο πιΩΠΥ. 
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ἵνα. οτε νο πιπβί γθπᾷσΥ ἵπ οτᾶοτ {παῦ, 85 {ποαρ] ἄοᾶ Ἰβᾶ Ῥετ- 
πη]{θᾷ θε ετΙ]ς {ο ατῖςο 1η οτἀςχ {ο {θβῦ ἴπο {αΙἩ απᾶ ραΐίεηςθ οἳ 
ΟΩτιβί8η ππθη, Ο8, {8Π16β 1. ὃς 1 Ῥεϊ, 1. 6, 7. 

οἱ δόκιµοι. Τηοβο6 πο Ἠανο Ὀθεη {τιεᾶ απᾶ εἰοοᾶ {1ε ἔθβί. Ορροβεᾶ 
{0 ἀδόκιμοι, τε]θοῖεᾶ. 66 7811868 1. 19: 2 Οοχ. χΙΠ. δ---τ, απᾶ οἩ. 1Σ. 27. 

20. οὖν. ΊἩΜαγετ Ῥοϊηίβ οαῦο ἴλπαί ἐπ ποτᾶ, οοπρ]εᾶ πι ἴμο 
χηαχοθᾷ τεροί{οπ ΟΕ συνερχοµένων, Ῥτουνθβ {παῦ {Πο πρῶτον µέν οἳ νετ. 18 
ΧΘΙΘΥΒ {0 {πε ἀἱβοτάςθτς 1π ἴπο ΟἨτίβί8η αΞΒΘΠΙΡΙΥ, 

ἐπὶ τὸ αὐτό. Τή{ετα]]γ, νο (ος αἲ) ἴπθ βαπιθ Ῥ]8σοθ. Ἀεο Αοΐς 1, 15, 
1. 1, Απᾶ οἩ. νΠ. ὅ οἳ {15 Ἐρίςδίοθ, 16 15 ἴμε οπ]σ ῬῃΏταβο πἨίο πα 
Άπᾶ αρρ]θᾶ {ἴο {πο Ῥίασε οἳ ἴπο ΟἨτΙβΙ8Ώ ΒΘΒΕΠΙΡΙΥ. Βεθ ποίθ ΟἨ 
εγ. 18. 

οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν. ΤΗ18 15 ποῦ Το θ8ῖ 8 81ΏΡεΣ οἱ 
"πε Τιοτᾶς Ἱπβ (ποπ. Τηα{ πο ἐπίεπέίοπ οἳ ἴε νιοτβΏΙΡΡΘΙΥΒ 88 Το 
ορ]εῦταίο ιο Ἐπολβατίβύ 15 Ιποοπίτοτεταρ]ο ἔτοπα πηαῦ {ο11οι8. Ῥαΐῦ 
{πα {Πα Οοτιπ{μΙαπβ νγΙο]α{εᾷ πο π]ο]α αρῖτιξ οἳ ΟἨτ]ςίς πρ μαθίοη 18 
ηο 1685 ογ]άοηῦ. Α5 ΟἨτγβοβίοπι Γοτοῖβ]γ Β478 τὸ γὰρ κυριακὸν ἰδιωτικὸν 
ποιοῦσι. “Βν6τγ οηπθ ἴα]κοβ ιβ οιυπ Εαρρεσ, Απᾶ ας {πο Ιπίεπῦ οἳ 
ἴΠθ ΟΟΠΊΠΠΟΠ πηθα] γΥΏ]ο]Ὦ ππ8Β ο ται πιθη {ορείμετ ἵπ πτηπίια] Ίουε 
Απᾶ αο]{-[ογρθοί{α]πθββ, σας {τιαβταἰθᾶ. 66 ποῖθ ΟἨΠ Τογ. 22. ΤΊηοα 
8ΏβεποῬ οἳ {πο ατίῖο]ο Ἠετθ, οοπιρ8τεᾶ η 168 Ῥτοβεπος ἵπ Ἐεγ. 1. 10, 
ΟΟΠΏΤΠΙΡ {πο τοπᾶοτῖηρ Ἠεχθ. 'Τηε ᾳπθβοη 8ΤΟΡ6,᾽ 58875 Ώθμδη Βί8ΠΙ6Υ, 
ἐγγποίηετ 6Ἠθ πια]εβίγ, {ο {ΘΠᾷΕΘΥΠΘΕΒΒ, ἴμε 8 πε οἳ ἴπο {θαςύ βΠποια]ά Ὦε 
1οβῦ ἵπ α Β6ΠΡεΙΕΞΒ ΟΥᾳΥ.᾽ 

21. τὸ ἴδιον δεῖπνον. “Τὲ 15 πο ἴλπο Τιογᾶ)5 Βάρρος, Ότπέ γοιγ οι 
ἴλαί τοι οα0. ἆθδας ΟἨτῖςέ οβίαὈ]ε]θᾶ α Ῥαρρεχ πψΙ(Ἡ Αα ΒΟΙΘΤΙΗἨ ϱε16- 
Ῥταίίοη οἳ ἨΗ[8 ΏεαίἩ, 5 βἲ οποθ 8 ΑΥΠΙΡΟΙ οἳ {πο απΙ{γ οἳ {οβο ψ]ο 
Ῥοματοᾶ ἵηπ Ἠϊπι, απᾶ 8 πΊε8ΏΒ οἳ οΏεοξίηρ εαῦ απ]. ἙὮγ ἴπε οοπχ5θ 
γοα ατο Ῥαγδαΐηρ Τοα το ἀε[εββίησ Ἠϊς Ῥαχροβθ, απᾶ ογαοπα(ῖηπσ ἴηπε 
ΟΘΙΕΠΙΟΗΠΥ Ἠθ 88 Ιπβθα{εᾶ οἳ α]] 155 πιεβηίηρ.) 

προλαμµβάνει, Τ19 ψ]ο]ε 1ᾶρα ο α 6ΟπΙπιοπι Τηθε] π8ς ἴητς 5εί αεἰᾷς. 
Τ16 ππεπηΏοχΒ οἳ {πο ΟΠατο] πού οπ]γ ἄῑά πού εἨατο {Πεῖτ Ῥτουίϊδίοης 
{ορείμες, Ῥαῦ Πιογ ἀῑά τοῦ θαῦ {παπα αὖ {πε β8πηθ {1πῃς, 

ἐν τῷ φΦαγεῖν. Εογ ἴπ ἴπθ εαἰΐπῃ, 1.6. Ί0]ιετι {6 θαἲ. ἘΝΕΥΥ Ῥβββαρο 
χθ]α ης {ο ἴπο Ἠπολατίθῦ 1π {ο Ν. Τ, Ἰοαᾶβ {ο πε οοπο]αβῖοη {ἐπαί 16 
{οο]ς Ῥ]αςσθ αὖ {πε επ οἳ α βοοῖα] τηθα], ΒΙΟΏ 8 ἴ]πο Τιαβί Ῥαρροι 1{βε]Μ, 
Βο6ρ Αοΐς Ἰ. 42, 46, αχ. 7, 11. ΤΠαῦ βαρροτ 1π οατ]γ ΟἨτίήαη πῃθβ 
Φ8Β οα]]εᾶ {Πο Αραβρὸ, οΥ {θαβί ο 1916, απά π88 Ἰϊκα ἴἨΠο ἔρανος οἳ ἴ]α 
1ΘΕΚΒ, ἴο πΠΙοἩ, τετ {τοααθη{]γ, θαοἩ ῬτοαρΏί Ἠϊβ οππ Ῥοτίοη, 
Βεο Ατζ, Εταπί ἵπ Βπα(ις Γἱοίοπαγ} οἱ Απιϊφιζίει. πο ἀῑνίδίοπβ 
8Π1οηῥ {πο Οοτἰπίλίαη ΟἨτ]βὔαπΠβ (νετ. 18) ποτο οἱ λα Ἱῑπά πνἨῖοἸ πνθ 
8τθ βοοπβίοπιεᾶ {ο ἀοποπαϊπαίθ «βείς᾽ ἵπ 8, ϱπΙΒ]] βοοϊείγ,---οΙῖᾳτθΒ απᾶ 
σοίετίθΒ, νυγΏ]ο]Ὦ ποτ {πα Ῥγοάποῦ, ποῦ 5ο ΠΙΠΟἨ οἱ {ποο]ορίῖσα], 5 οἳ 
βοοῖα] απ{αροπϊ5τη. Της {πο πιεπηΏοχβ οἱ {πο Οοτίπέμῖαι ΟΠατο] πγεγε 
βοοιβίοτηεᾷ {ο βΊατθ {Παῖχ ῬτογίδΙοΏβ πα πιθπιΏεχβ οἳ {Παίτ οὗ /βεῦ, 
{ο {πο οχο]ηδίοη οἱ {1οβο γιο, Ἠανίηρ απ Ἰπ{οτίοτ βοοἶα] ῬοβίδίοἨ, Ἠαά 
{6υ ΡτονΙβίοΏΒ, ΟΥ ΠΟΠΘ, {ο Ῥχίησ. ἘἨεησο πἨ]]θ οης π88 οΠΙΥ ἴοο πε]] 
Ῥτονίᾶθᾶα πη(Ἡ {οοᾶ, αποίῃθχ Ἰαᾶ Η{{1ε ος πΟΠ8, 

1. 008. Ἶϊ 
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ὃς δὲ µεθύει. Ίο Ἠατο πο τἰρΏξ, ΨϊίἩ 6ΟΠ1Θ ΟΟΠΙΠΙΘΠ{Α/ΟΥΑ, {ο βο[τεπ 
ἄοπη {με ἔοχορ οἳ 0Πῖ5 πγοτᾶ, 5 {ΠοαρΏ πο 5αοἩ αροπιϊπαζίοηπβ ππετε 
Ῥοββῖρ]θ αὖ ΟοτΙπίἩ. Το Ῥεγπιεαίίοη οἳ ἴπο Οµτὶβαη οοπιπηαηΙϐγ ὮΥ 
Ώιο βρΙτ]6 οἳ ΟἨγ]βύ (59ο ποίθ οἩ οἩ. τ. 1) Ἡ8β α πποτε σταᾶπα] Ῥ{οςθββ 
ἴπαη 15 σεποτα]]γ βαρροβεᾶ. ΈΤ]ο νήπο οοπ]ᾶ Ἠατᾶ]γ Ἠανε Όεει αΠ{ΕΓ- 
χηθη{οᾷ. 

90. μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε ΤἩοθ ἔοτορῬ οἳ {Πῖ5 οοηβίταοῖοη ἵβ 
ΠΙΟΡ{ ΏΘΔΥΙΥ ταρτοβεη{εά ὮΥ {ος γοι ἆο ποῦ ΠΠΘΔΊ 'ο 5αγ υπαῦ ποια Ώαγε 
πο Ἀοιβθς ἴο εδῦ οπά ἁτ]ιπ]ς 1π, ππ]θβς να ζΏ βοπηθ πθ τορατᾶ γάρ ἵη ἴπο 
Ἡρ]ῦ οἳ απ οκο]απιββΙοη, ἃ5 πο Επά 16 ἱταπε]α[εᾶ 1π {ο Α. Υ. οἳ ομη 
1χ. 90. 

εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν. 1 α]ἱ Υοα οιπιθ {οσείἩατ {ογ πετε {ο δαἰϊδίν 
γοαχ ΟΥ Ἠππηρεχ, οι πιῖσηῦ {πδῦ α8 πε] θαῦ απᾶ ἁτίη]ς αἲ Ἠοπμθ. 
Ῥαΐ ἴπο Τιοτά 5 Ῥαρρετ πας Ἱπβθαίθα ἔοτ α {Ἠτεθίο]ᾶ Ῥατροβο. 1ύ 
ππθΒ (1) Ἰπίεπάεᾶ {ο Ῥπᾶ ΟἨτὶβίαπ Ῥθεορ]ο {ορείπες ἵπ πιπίαα] Ίουθ 
(5εο Αοΐς 1. 49-47, ἵν. ὃ2---5δ), (9) 16 να ἀθεισπεᾶ 85 με βο]θπιῃ 
ΟΟΠΩΥΠΕΙΠΟΤΑΦΙΟΠ οἱ {πθ ρτοιί Λοΐ οἳ Τιουο πγπετεῦγ 5εβας ΟἨτὶςδύ οΏετεᾶ 
Ἠίπιβε]ξ προη ἴΠο Ο0Υ988 Γοχ λα ΒἱΠβ οἳ πΊθη (568 Το. 26), απ (8) 16 
πας {πο ΠἹΘαΏΒ ὙΠθγεὮγ Ἠο {εᾷ Ἠ1β ῬεοΡ]θ νηζΏ {πο «βρϊπια] {οος οἳ 
Ἠ15 πηοβύ Ῥ]θβαθᾶ Ῥοάγ απᾶ Ῥ]οοᾷ.. Βεε σἩ. κ. 16, 16. 

τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοὈ. Το ΟΠατοΏ οα]]οᾶ οαίύ οἳ ἴπο ποτ]ᾶ, ος 
οα]]οᾷ {ορείμετ (Πο Ἰαΐζοτ οκρ]απαίίοη 6 {ο Ὦο Ρτε[ειτεᾶ) {ο Ῥο ἴθ 
ἸαὈΙίαθΙοη οἳ ἄοᾶ {πτοαρΏ ἴπο Βρὶτ. Το Ιπίτοᾶισς 1Πίο {Π1β {ο 
Ρε[{γ ]θα]οαβίθςβ απά απ Ιραίηῖθς οἳ ΏΙΠΙΒΠ Βοοϊεῦγ 88 ο ἄδβριβθ {ο 
ρτειῦ απά ρ]οτῖοις Ἠοᾶσ, ἵπ πΠΙοη ἀοᾶ παβ Ῥ]εαδεά {ο ἀνει]. Βε6 
ηοίθ ΟἨ τεΓ. 18. 

μὲ ἔχοντας. 3119 Ροος, α5 ἵηπ {πο τηβγρῖἩ οἱ {1ο Α.Υ. ΟΙ. Βατῖρ. 
ιρρί. 240. 

ἐν τούτῳ. ΊΤἩἨ9 Α. Υ. «οππθοίβ ας πψγοτάς πΙἩ π]αί Ῥτεσεᾶςς. 
Τ1ο {εσί 196 αοοοτᾶἶπρ ο Τϊβοπεπάοτῇς Ῥαποίπαδίοι. Ἰταηρ]αίθ, βπα11 
1 ρταῖβε τοι 3 1π 0Πἱ5 Ι ρταῖξδε οι ποῦ. 

29. ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου. ΤΗ{θτα]]γ, Έοτ 1 τεσθῖνεά 
{ΓοἩι 116 Ιιοτᾶ. Έεαβοη ΨΏΥ Βὺ Ῥαα] οοπ]ᾶ πο ρταίςο {πο ΟοτιπζΠΙαηΒ. 
Τηεϊγ οοπᾶποῦ 88 8 6Το58 Ῥτοίαηαίίοη οἳ α τῖίθ νυἨῖο] Ὠαᾶ Ὀθθυ 5ο 
βο]επιπ]γ ἹπςΩ(αιθοᾶ ΡΥ Οµτὶβί. Τπεβε ποτᾶς, εοβρεοία]]γ 1 νο ποῖῖοθ 
ἴπο επιρΏα{ίο πδο οἳ {πο ΡτοποτΠ, 866ΕΠ} {ο ΙΠΙΡΙΥ {ἐπαί Βύ Ῥατ] Ὠαᾶ το- 
οεἰτεᾶ {τοπ ο Ἠίβεη Τιοτᾷ” οὗΏ 1Ρ8 (598 οἱ. ἶπ. 1 απᾶ ποίθ) πε 
βοοοιηῦ οἱ πο Ιπβαάου οἳ {ο Ἠοισ Οοπιπιππῖοιπ ΨΠΙΟὮ Ὡς που 
ᾳῖνθβ ἴπο ΟοτΙπἰΠΙαηβ. ἩἨο ἆοθβ πού βαγ “Ίτοπι ἴπο ἀ1βοῖρ]ες οἱ ἴμο 
Τιοτᾶ,) Ῥαῦ «Ίτοπι ἴπο Τιοτᾷ (απ απΠοη{ίο εχρ]απα{Ίοη σΊνοι Ὦσ ἴλπε 
ῬἨ]βεη ΟἨτῖδί οοποεγηίηρ Η5 βαοταπηεηῦ. ΟΙβΠ8ΊΒεΠ). Απά Τί 15 1θ- 
πιργ]καθ]ε παῦ νγηΙ]ε 1έ ἀἱῄογς 1π ΒΟΠ16Θ χθβρεοίβΒ {τοπ {παῦ σῖνεπ Ὦγ Βὲ 
ΜαἰίΠοαυγ απά ού Ματ]ς, {119 αοεοιπί Ὦσ Βύ Ῥαπ] οοττεβροπᾶς ο]οβαίσ {ο 
{παί {οαπᾶ 1π Ἠϊς {γ1οπᾷ απᾶ ἀῑδοῖριο Βό Τιακθ8 παχταἸνθο. ΤΗΙβ οἱτ- 
ουπιβίαησθ ἶ5 α βἴτοηρ οοττοβοτβ/ίοἩ οἳ ἴ]μο ον]άσπος [οτ {πο απ{]οπ{1οἳ 
οἱ Ῥοίμ (ἄοερε] απᾶ Αοἴβ, Το 16 οοπΏτπης {πε ονϊάθπσθ πδ Ἠαγο ἴλαῦ 
ῬοῦἩ πετο ντι ζθεη Ὦγ οπο οἱοξεΙγ οοππεοίεᾶ ση Βὲ Ῥαπ]. Βοπιθ Ἠατο 
(ποιρΠί ἐπαί πο Ἠανο ἸἨοτο {πα οατ]ιεβί αοοοαπέ οἳ {πο Ἱηβαζαξῖοη οἳ 
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{6 Τιοτᾷ”ς Ῥηρρατ; Ὀαῦ 1Η, νη(Ἡ ΒοΠ1Θ, ΨΘ ΒΙΡΡΟΡΟΘ ο (οβρο] οἳ Βὲ 
Μαίίμενυ {ο Ἠανο Ὀθοτ ἴπ οχἰαίεποο ὮΥ {ΠῖΙβ ἄππο, απᾶ 18, πΏΙσ] 18 Υοτγ 
ἀοαρί{α], πο ατθ {ο τοραχᾶ 2 Οοτ. υΠῖ. 18 (56ο Οο]]θοῦ Τοντ Βύ Τι]κες 
ῬΏαγ) 85 το[εττῖηᾳ {ο {πο (οβΡο] οἱ Βὲ Ίμακα, {παί, έοο, πηἁδί Ἠανο Όθεῃ 
Ιπ οχϊβίοποθ Ώοΐοτθ οΥ βροπῦ {πο ᾖπαθ επ {Π]15 Ἐρ]δί]ο πας ἹντΙίεηῃ. 

παρεδίδετο. Ἡε πας Ῥοῖπρ Ῥοΐϊταγεᾶ, 1.6. πηῆ]ο 1ο 66ἨεΠΙθ ΤΟΥ ἴμο 
Ῥοΐταγα] πας Ῥείπσ οαττ]θᾷ οι. Οοπίταβύ ἴπο ἱππρεχ[οοῦ Ἠετα ΙΙ Πο 
αοτὶβίς 1Π {16 ποχί Υθ6χβθ. 

24. εὐχαριστήσας. Βὺ Ματ]ς Ὠαβ “Ῥ]οββοᾶ,) Βύ Μαίίπονν, αοοοχᾶῖησ 
{ο 8ΟΠ1Θ 6οΡΙ6Β, ’ Ώ]εββθᾶ,᾽ αοοοτᾶΙηρ {ο οἴΠθτβ, ΄σαγνο ἔπαπ]κς. ού Τα]θ 
Άστθθβ συ δὲ Ρατ]. Έτοπα 0Π1Ββ ποτᾶ {1 βαοταπηθη{ ἀθτίνθς 155 ΠαΠΙΘ 
οἳ Εσ]αγίεί, ο ἐ]ιαπ]εσίυϊπο. 

εἶπεν. 1ΙπαβπιποἩ 88 {ο γοτᾷς οἳ Ιπβθαθίοη Ἠαγο Ῥθοπ {1ο οσσββΙΟΠ. 
οἳ οηθ οἱ {6 ]οηπρεβύ απᾶ Ῥι{ὔεγοβῦ οοπίτογθχβίθς {παί Ἠαγο 6υογ ἀῑνιάθα 
ιο ΟΠατο]Ὦ οἳ Ολτῖεί, 16 18 σε] {ο Ιπαπῖτο Υθ6Υγ ο]οβα]γ 1ο]αί Ἠο βαϊά. 
Βο6ο Οτ](]οα] Νοίθ. ΤΠε ποτᾶς οἳ ΙπβΙίαοἩ, 88 τοοοτᾷεᾶ Ὦγ δὲ Ρα], 
818 85 {ο]]οπε: ΄ΤΗΙ6 ἶ5 Μγ Ῥοάγ, πΠῖοα 16 [ρεῖηρ Ὀχοκατ] Του γοι; 
{Π18 ἄο ἵπ τοπεπηῃταηςς οἱ Με, 1.6. {0Ο 6ετυο αἲ α πιεπιοτίαϊ οί Ἠε, οἳ 
{ο Ῥγεδετυε ΙΗ πιεπιογή. 1μεῦ τι5 πεχί {α]κο ἱ Τ]κο”5 αοοοαπῦ οἳ 15, ἆθ- 
τ]νοᾶ οἴί]οι ἔγοπι Βύ Ῥατπ] οΥ ἔτοπη {ο Β4ΥΠθΘ βοατοῬ 45 Πῖ5. 'ΤΠϊς ἶς 
Μγ Ῥοᾶγ, [ίσο] 15 ρῖνεη Το Τοι; {118 ἆο 1Π τοππεπΙῃταπσθ οἳ λῇο,] 
(Ὑεβίοοίέ απᾶ Ἠοτί ραί ἴπο Ἰαΐίογ πνοτᾶάς ἵπ Ῥτασκοίς.) ῬΒὲ Μαί]εν; 
απᾶά Βὲύ Ματ]ς αἰπιρ]Ιγ ρῖνε {Πο πνοτᾶς, 'Ταχκο, [εαί]: θῖς 15 ΜΥ Ροάγ, 
{ο ποτᾶ /οαῦ᾽ Ῥαΐπςρ οπι]εζοὰ ἵπ Βὺ Ματ]ς ὮΥ τπαπγ οἳ {πο Ῥεδί ΜΑΡ. 

ἀνάμνησιν. Πο ποτᾶ Ἠθτο ἰταηδ]αίεά /ταπιεπιῃΏταπορ) βἰρη]ῇᾳοἙ 
(4) πιο αοῦ οἱ τεοο]]εοίίοἩ, απά (2) παί νΠΙο] επιαὐ1εδ Ἡπ8 Το τοσο]]εοξ, 
γεηϊπιας ας οἳ α ἐΠίπσ. Τπ πο Βερίπαρίπ{ 15 15 αδαᾶ ἵπ {μο Ἠθαᾶίπσ οἳ 
{πο 981 απά Τ0ί1 Ῥβα]τηῬ α5 α ἰχαπβ]αίίοη οξ ἴ]πο Ἠοῦτοαυυ π'οτᾷ βἰση]- 
Γπίπρ “ο Ὀτίηρ ο τ6ππεπιταποθ. Τα Ναπι, χ. 10 πο Βαρίπασιπό 
πδος 15 (8) {ο παπβ]αίε α Ἠθυταιυ ποτᾶ 5ἱρη]γίης πιεπιογίαϊ, 1.Θ. ΒΟΠΊΘ 
νιβῖρ]ο απἀ {απσίο]ο ορ]θοῦ πνπ]ο εχϊδίς ἵπ ογᾶεχ {ο Ὀτίπς 6ο πα]πᾷ α 
ραβδί οτοπί. ΟΕ, Ηεῦ. κ. δ. Ῥοί] (9) απᾶ (8) ατα Ιπο]αᾶεά Ἠστο. 

25. ὡσαύτως. ἼἩἨο ποτᾷβ ἵπ ἰπο οτἰρίηα], ἐποασὶ ἐταπε]αίοᾶ ἁῑ[- 
Γογθη/]γ, απο ῬτοοϊδοΙγ ἴἨπο Β4π1θ α5 ἴποβο οἳ δὲ Τακθ, απᾶ 56ΘΠΙ {ο 
Ἱππρ]γ μα, αοοοτᾶῖης {ο όαενήδΏ Ῥταοίῖσο αἱ ἴ]ο Ῥαβδονεςσ, πμΙ]ο {ια 
Ῥτοεβαά πας αἀπιϊηϊβύετοᾶ αἱ 51ΡΏΡεΣ, ἴπθ οπρ γγᾶς αἀπαϊπϊβεετοᾶ α[ίεν 16. 
Ποθο, Ἠοπετοτ, πεχί ποίθ, 

λέγων. Ἔπο Πέετα] ἱταπε]αίοη οἳ {πο ποτᾶς {λαί Γο]]ου 1, Τ]ηἱ9 
ορ τ8 ἴλιε Νευ 6ουεπαπί ἴπ Μη ΕΒἰοοᾶ; 1] ο ιο]ιεπδοευετ γ/επιαγ ἀγίπ]ε 
έν ἵπ τεπιεπιῦταπσο ο} ε. Βὺ0 Τιχε ρῖγεβ Ἡ5 ἴπο γψοτᾶς 5 [ο]]ους : 
«Τις Οαρ 16 πο Ναι Οοτεπαπί 1π Μγ Β]οοᾶ, π]η]σ] 18 Ῥοΐπςσ Ροπγεᾶ 
{οτίἉ ἔοχ γοα᾽ (Όαό ιο π]ηο]ε Υοθυβο 15 Ὀχασκείθᾶ Ὦγ Μερίοοίξ απᾶ 
Ἠοτί; 56ο Οτῖσοα] Νοίθ). Βὺ Μαίζμον, Ώτίπ]ς γο α]] οἳ 16, ἔοτ 1118 
15 ΜΥ Β]οοᾶ π]ἩίοἩ 18 οἳ {πε Ναι Οοτεπαη{, νγηῖοἩ 15 Ῥουτεᾶ ΓοτίἩ ἔοχ 
ΙΠΞΠΥ πη{ο ἴ]ο τετηϊββῖοη οἳ αἶπβ; Βὲ Ματ]ς, ' ΤΗ18 19 ΜΥ Β]οοᾶ, νῖο] 
18 οἳ πο [Νοαν] Οοτεηαπέ, ΨἨΙοὮ 18 Ῥοπτθᾶ {οτίἩ {ος πΙαΗΥ.’ Τί 18 
οὐνίοιβ {]αῦ πιο οποθ τεροτέ οἳ ἔηθςε Ἱπιροτίαπί ποχάβ «8η Ὦθ Ῥχθββαά 
{ο {ο οχο]αδίοΏ οἱ {πο τορῦ, 
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ἡ καινἠ διαθήκη. ΤΠ9 παν οονεπαπΏ. Τη ΟΙαβείσα] ἄτοε]ς διαθήκη 
Ἠ8β ππαπεβΠοπαΡΙγ ἴπο βἰσπ]βοβΙοη {οδίαπιοπί. 15 18 ἀθτιγθοᾶ τοπ 
διατίθηµι, ἰο Ῥιέ ἰ]πογοιρ]ῖ ἵπ ογᾶεν, απᾶ 18 αβδεᾶᾷ οἳ ἴπαί οοπιρ]οίθ 
ΑΥΥΕΏΡεΠΙΘΠύ οἱ Ἠ]8 ποτ]ᾶΙγ ααίτα νΏΙοἩἈ α ΤΠΒΠ 18 ποοαβοπιθᾶ {ο 
πιακθ 1η α, ψἰ]]. Βεθ Ῥετμαρβ {ο {15 πιθαπῖηρ Ἠοῦ. 1Σ. 16 ((Ποπρ]ι 
{9 απθβίίοη 18 ΠΥΠΟὮ ἀεβαίεᾶ απᾶ ἴ]ο β6ηΏβθ ΄οογεπαπΏ) {118 1η Ῥερί 
ψηἶἩ {Πε επετα] ἅτι[ί οἳ πε βγραπηθεη{). Τη οἴπεγ Ρρ]αςθΒ 1π {πε Ν.Τ. 
16 18 πβεᾷ, 48 1π ΕΠ. Ιχ. 192 απά εἸδεπῆοτο ἵπ ἴπο ΤΙΧΧ., 1π Ῥ]αορ οἳ 
ἴπο Ἠεῦτεν Βογήᾗ, α. οουοπαπί ΟΥ αρτοεπιεπὲ Ώεῦπθοη πο Ρ8Γ48168Β, 96 
οἳ πἩΙοὮ βοπιθίΙπιθΒ 18 ἄοᾶ. Έοτ απ οχαπιρ]θ οἳ {ΠΙβ β6Π5θ 566 (ᾳα]. 
11. 16. Ἠσοτε 1ῦ ψοι]ᾶ ΑΡΡεαΣ {ο Ἰπο]αᾶρ δοΐ]ι Β6ΠΒΘΒ, ΕοΣ (1) 16 πας 
οοτεπαπῦ ἐπαῦ ἄοά οπύετθᾶ ΙΠίο νηα ππ8η, απᾶ (9) 16 πας ΟἨτῖςίς 
ΤεαίἩ πυΏῖο βεα]εά 1, 

96. ὁσάκις γὰρ ἐάν. ΤἩηο Α. Ῥ. βοπιοπ]αίῦ οΏβοατας πο ταρεβΙΙοη 
οἳ {μεεο νοτᾷβ, ΡΥ ὑταπβ]α[ίηρ οί, απᾶ ΄ο[ίοη. Τηεβο ποτᾶβ 8τθ ποῦ 
ΏΊοβο οἱ ΟΕμτὶςῦ, Ῥαύ οἱ δὲ Ῥαπ]. ομπ ΠΠ. 91---56, απᾶ ἄα]. Ἡ. 15-91 
4Υ6 βοπηθπ]αῦ ΒΙΠΗΙ]4Υ ΙΠβίαΏΦΘΒ, Ῥαῦ Ίπ {Πατῃ 15 18 ὮΥ πο πἹθαΠΒ οργίαϊῖη 
{παῦ πο Ἠβτθ  ΟΟΠΙΠΙΘΕΗΙΒΥΥ ὮΥ ἴἩθ πτίζεγ οη 61θ βρεθοἩ 6 τεοοτᾷς, 
Ῥαΐ{ απ1ζο ροββῖΏρ]θ {λαῦ {πθ Ρ8ββ8Ρο Γοτπηβ ρατί οἱ ἴπθ βρεεο] Ιΐςε]ξ, 

τὸν θάνατον τοῦ κυρίου. ΈθοδΊβο {1θ Βαοταπηθηΐ γ/88 {ο αρροϊητεᾶ 
πηθπηοτία] οἱ ὑλαί Ώεα{Η. 

καταγγέλλετε. Τεῦῖ, ἨΓΙοΙΗ, Αππιιπιϊαὐϊεῖς, Οβ]νῖη απᾶ πο Ὑπ]ραίο. 
ΑΠΠΟΠΟΕΤΕΖ, Ώε Β8ογ. ἈΒοπηθ (6.6. ἴἶπο πιατρίη οἳ {πο Ῥπρ]ει Β10]ε) 
ἴα]κο {π]ς Ιπιρεταθίνε]σ, Όαί 16 18 Ὀεέζετ ας ἵπ {πο {εχῦ. 

ἄχρις οὗ ἔλθῃ. Ὀπί] Ἡο ϱἹα]] Ἠανθ οοπ1Ἱθ. ΤΠε ἄν οἱ {πο τεο. ἴοχε 
18 1685 αἰτοηπρΙγ εαρροτίθᾶ. Ἀ66 Οτ]βσαΙ Νοΐθ. Απά 16 αἱβο ἵ5 β1β- 
Ρϊοϊοας 1π {πα 16 Ιπίχοᾶασθς απ εἸοπιοπί οἳ ἀοιλὈῦ ψ]ετο Βύ Ῥατ] ο.π 
Ὠβγοθ Ὠπᾶ ηοπθ ΠΠΒ{ΕΥΕΥ. 

2Ἱ. ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον. Ος ἀτὶπ]ς ἴπθ ουρ. Μαηπγ Ῥγοίοείαπί 
{χαπε]αίοΥς, Ιπο]αάϊησ ιοβο οἳ ἴμοθ Α. Ψ., Ώανο ογναᾶᾶ πο {οτορ οἳ ἴπθ 
οΥ, 1Τοπ1 αι ἴθατ ]θ5δύ ἴμαγ βΠοπ]ᾶ (πετγεῦγ ὃο οοππίεπαποῖπρ ἴπο ἀεπῖα] 
οἳ ἴπο Οτπῥ {ο {πο Ἰα1:γ. ῬΒεο Α]οτᾶ, ΒίβπηΙ6Υ, αγσοτ, Ώε ἸΜεϊίο, ππο, 
νη]] τε]εοθίηρ {115 οἸθατ]γ Ιποοττεοῦ τεπᾶρτῖης, ροῖπῖ οαῦ {παί πο {εαχ 
ψ;ΏΊοἩ Ῥτοπαρίεᾶ 16 γγαβ ᾳπ1{ο πεεᾶ]θβΒ. Οα]τίπ τοπᾶοτβ Ῥο]ᾶ]σ Ὁγ αιά; 
ἨιοΙΕ απηᾶ Ἐγπάκ]ο Ὦγ ογ. 66 8ἱ56ο ηοῦθ ΟΠ ΤεΓ. 26. 

ὀναξίως. “Νοῦ πιθτε]γ. ασ είπα, “πΙθἩ α παϊπᾶ ἀῑείαοῖοᾶ Ὦγ 
πποτ]ά]γ {ποισ]Πίβ, ποιρ]ῃ {λαῦ 18 ποῦ ο Ὦο οοπιπιοπᾶεᾶ, Ὀταῦ ἵπ απ 
ΙτγογοτοπΏ αρϊτ{6,) 1π 8, ἴΤ8ΊηΘ οἳ πα]πᾶ ππρβαἰίαΡ]θ {ο βο βοἱεπιη 9η αοἲ; 
νιζποτῦ {ασ ἶπ, ο: 8 ἑπαπ]{α] ταπιεπΙΏταποθ οἳ, πο ρτεαί πηγβίθτΥ 
ἐποταίη οοπιπηεπιογα[εᾶ» απᾶ, 4Ώοτο α1, ἵπ α Αρϊτι6 πΠΙοἩὮ τορατᾶβ 
σ]αῖ 15 οββεη/{ἶα]]γ {ο ΦιιΡεΥ ο ἰ]ιο Τογᾶ 88 8 ΒΙΡΡΟΥ οἱ ΟΠ8)8 ΟΠΗ, 
αηᾶ ἴΠθτε[ίοτθ 88 οηΠθ αὖ ΥΠπΙοἩ 16 18 Ἱαπγ[α] {ο Ῥο βεΙβΡΗ, ος ΙΠί6πιρε- 
ταΐθ, ΟΥ Ῥοίη. 

ἔνοχος. Τμ9 ποτᾶ (Τα]ρ. γαι), ἰταπε]α[οᾶ σι1έη Ὁγ ἴπο Α.Υ. Ἠετο 
Αηᾶ 1η Μαΐῦ. χχνι. 66, ᾖαπιθβ 1, 10, βἰσπϊῇες Π{οτα]]γ ἀἄερεπάεπὶ οπ. 
Ἠσοπος Ἱῇ{ 6ΟΠ1ΘΒ {ο Ααἰσπ][γ απιεπαῦῖε {ο ἴ]ιε ἴαιυδ, 5 ἵπ Ῥ]α0. Τ,οσσ. 869 Ἐ 
πολλοῖς ἔνοχο» ἔστω νόμοι» ὁ δράσας τι τοιοῦτον. ἨεποῬ 60Π168 {πο 86Ώ88 
Ζαῦῖο ἰο Βοπιθ ρατίοσ]αχ Ῥιπὶε]πιοπί. Μαϊι, ν. 91, 22, απᾶ Μαΐδ. 
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χχγι. 66 8φογο οἴεεᾶ. ΟΕ, Ματ] 11. 299, πο ραπ]εἨτηοπύ {α]άηρ {Ἠθ ροῃ. 
Ἀἴίαογ 16. Ἠοτο 1{ ΊΠΘΑἨΠΒ ΠαὈῖε ἰο ἴ]ιε οΟπδεΦεΤισε ιω]ιίο]ι Πίοω /γοπι 
ἀελρίκίπᾳ ἰ]ιε Βοᾶψ απιἀ Βϊοοᾶ οἱ ἴἶιο Ιιοτᾶ, Ιαβῦ 48 ἵπ ἆ8ππθς 1, 10 16 
ΙΠΘΒ8ΏΒ ζίαδῖε ἰο {]ιο 6οπδεφιιέπσεΒ ιυ]ιῖο]ι Ποιυ /γοπι α Ὀγεασ]ι ο ἴ]ιε ἴαω. 
Βο {ο ἐχθαί {1ο ῬΒοᾶγ απᾶ Ἐ]οοά οἳ {πο Ἰοτᾶ, παγβ{Ισα]]γ Ῥτεβεηπί ἵπ 018 
Βαοταπηθηέ, 18 {ο ἰχθιῦ ἨΙπα υη τη ἀϊβτεβροοί, {ο ΄ οτιοῖ{γ Ηίπα αἴτεδῃ θὰ 
ραΐ6 Ἠίτη {ο 8Π ΟΡΕΏ ΒΠαΠΠθ’ (Πεὺ. νΥΙ. ϐ). 

38. δοκιµαζέτω. ὍὌτευε, Ιολ. ἈῬτουεί, Ὑπ]ραίο. Τ]παί ἵΒ, {εοί 
ἨΙπηβε]Ε, αβοετίαίη Ἠῖ5 ο/η οοπάΙδοη (41. νι. 4). Τῆε β81ηθ νγοτὰ ἶ5 
αβεά οἳ {πο ψεαίἩεχ, απά οἳ ἀοᾶ5 ἴἴπιεβ απᾶ ΒΕΒΒΟΠΒ (1μα1]κα χἡ. 60); 
οἳ Ῥε8βίβ οἱ Ῥατάεπ (Τμάίο χἰν. 19): οἳ πιοτβ] 4πθβίίοηΒ (Ώοπι. Π. 18): 
οἳ πο ΊΠ] οἳ ἄοά (Ἠοπι, κ, 2): οἳ {πο αοἰίοη οἳ Βτε (1 6ος, 1, 18). 
ΒΟΠΙΘΕΙΤΩΘΒ 16 τοίΘΥ5 {ο {1ο γεκιιζίε οἳ ἴ]ιθ Ῥτοσθββ, ἐπ] Πέ, αρρτουε, 88 
1η Βοηι, 1. 28, χῖν. 25: 1 Οοτ. χγι. 9. ΟΕ, Ατιβίοίς, Νίο. Ε]ι. ντα. 4 
οὐ γὰρ ῥᾷδιον οὐδενὶ πιστεῦσαι περὶ τοῦ ἐν πολλῴ χρόνῳ ὑπ αὐτῶν δεδοκι- 
µασµένου. Ἠσοτεθ 16 ΠΙΘΑΠΒ {λπαί ἴπο οοπιπηιπΙσαηό 18 {ο ἱπβαίαπίο ἃ 
βοτυΙηγ 1Ππίο Ἠ18 ο/η Ἠεατίό απᾶ τηοίανεΒ (οἳ. 2 0ος. κ, 6], νι α γεν; 
οἳ αβοοτίβηῖηπσ νλοίηθχ Ἠ1β πιοτβ] οοπα1θΙοπ Ὦ6 τθα]]γ 1π Κδερίησ υγ 
{ιο βαοτεᾶ 1οαεῦ {ο πΥΠΙοἩ Ίο 1β Ῥιάᾶαπ., Θεθ {θε ΒΠΒΥΥΘΥ {ο ἴπθ ααεβίῖοπ 
«Ἠγμαί 18 τεαα]τεᾶ οἳ Ἠθπα Πο 90Π1Θ {ο {1ο Τιονᾷ)β Βαργροςϱ) 1η {ο 
ΟµατοἩ ΟβἱθοΠίβτη, Αςο οἳ, όαᾶε 129. 

49. κρίµα. οπάρπαεηί, 88 ἵη Α. Ῥ., ππαχρίη, ΊΡΙοΗΕ, οπιε (85 ἵπ 
οἩ. νι. 4). Ἱπαίπες, φοτίσ]ιί. Ὑπ]ραίθ, Γιαϊοίωπι. ! Τη ταςσαηβ]βθίοη 
1η ΟΥ ΥΕΙΡΙΟΩ Ἠ88, βαὖ5 Ώεαν ΑΠοτᾶ, ΄ἆοπο ΙπβπῖΙίθ ΤΙΙΒΟΗΙΕΕ.’ 
ΟΙβΠααβεη τεπ]]ηάβ πΒ Ἠον 1η ΘΓΠΙΑΠΥ 8 ἰγβηβ]αίΙοη (566 4Ώογθ) 1688 
βίτοηρ Πατ 0ἨΙΒ, εί Ιπίετρτείεᾶ {ο ΠΙΘΑΏΠ ἴἨΠθ Β8ΠΙΘ {ΠΙηᾳ, ἆπογνθ 
ἀοείιοθ ἔτοπι ΄ΟΠατοη απἀ αἰίατ. ΟΕ ν]λαῦ Ἐϊῑπά ἴαο /ιάσπιεπί 
18 {ο ποχύ Υ6ΓΒΘ εχΡ]αΙΏ5. Τ]αύ 1{ 15 ποῦ Ππαί εοπᾶεπιπαίῖοη {λπαί 18 
{λτοαίεηπεᾶ, τετ. 55 ο]εατ]γ εΏοῖνς (Α]οτᾶ, Ώε ὙΓαἴίθ). Ἐτέ χο ποτά Ἠα8 
ΑΠ αη[αγοιταβ]θ ΒΕΠΒΘ ΘΥΕΥΥΝΗΘΤΘ ἵπ Ν. Έ. εχοερί Ῥεγμαρς Ἠεγν. ασ. 4. 
19 16 {ποτείοτο ϱᾳπἱνα]εηί {ο οασ γγοχᾶ ’'οοπάεπιπα{Ιοη.  Βοπιεθ ΜΡΒΡΒ. 
απᾶ δοα1ίοτβ οπαΙ6 ΄αηγγοχ{μΙ]γ᾽ Ἠστθ, 6ο Οτ]Ιέϊσα] Νοίθ, 16 τηαΥ Ἠανο 
νθεπ Ιπ{τοᾶιιοεᾶ Γτοτη νετ. 27. 1 16 ο οπϊδίεᾷ, ἴπο ΒΕΠΡΟ {Β ἰ]ιαί Ἠθ 
ΝΟ θαίς απᾶ ἀτίη]κα νη(λοαῦ ἀἰβοετηϊηπρ (5ε6 πεχί ηοίθ) {ο Ῥοάγ οἳ 
Οµτῖβί, Ιην1{6Β η ππ{αγουταβ]ο ]πάσπιεηξ οἩη ἨΙπηβε]{, ΤΕ 1{ Ρο τοἰαἰπεᾶ, 
ν/θ 816 {ο απάετείαπᾶ (]αῦ Ὦο πο ρατίακες αησγγογίμ!]γ, πν1ίθβ ἀο8 
Ιαάρπιεηί οἩ Ἠΐτα Ῥεοβ1δθ Ἡθ ἆοθβ ποῦ ἀἱδοθτη {1ο Ἰιοτᾷ)β Βοάγ. 

μὴ διακρίνων τὸ σῶμα. ἨΆΕΒεσβιβθ (ογ ταίηογ α]πιοβῦ Ὑπεπ) Ἡθ 
ἆοθβ ποῦ 4ἴβοετπ ἴπθ Ῥοάγ. μὴ ἐξετάζων», μὴ ἐννοῶν, ὧς χρή, τὸ µέγεθος 
τῶν προκειµένων, μὴ λογιζόμενος τὸν ὄγκον τῆς δωρεᾶς. ΟἨΙΥΒΟΒίΟΙΙ. µή 
ἀθποίεβ {πο οοπάΙδοη γγη]οὮ Ῥτοάισθβ ἴἨθ κρίµα. ΤἨθ παεππῖηρ ο 
διακρίνω Ἠεχε, 88 1η τσ]. δ, 18 {ο οοπιε ἰο α εογγεεὲ ἀεοῖείοπι α)ίεγ επαπιῖ- 
πιαίοπ. πο Ῥε]ίενετ Ἠβ ἀἰδοετπεά {1ο [αοῦ ελαί 16 15 πο οτάΙπατΥ 
ηηεΒ] 1Ππ ΠΙΟ Ἠο 18 ΙηΥ]θᾶᾷ {ο ρατθοΙραίθ, Ῥαΐῦ ἐμαῦ ἵη έμθ τ]{θ ἔ]λθχθ 
198 α [οεβ]πρ οη {ο Ῥοᾶγ οἳ Οµτῖαί. ἈῬοπιθ Ιπετρτεῦ /ποῦ ἀῑβοτιτηϊ- 
ηβύίπρ Ῥοίνεεη {1ο Ῥοᾶγ οἳ {1ε Τιογᾶ απ οἴμοχ Κϊπᾶς οἳ {οοᾷ.). Ῥπΐ ο 
Ἰηεγρτθίβ{ίοπ αῦογνο 15 οοπβτπιεᾶ ὮΥ γΥοτ. 91, ἩΎἨθχθ διεκμίνοµεν οι ηποῦ 
1168. “ἀἰθηριίδη ὈῬείνεθη ου1β6ἱνθΒ απά οί]οτς, ας παιδί ΤεΒΙ 



134 1 σοΙΙΝΤΗΙΑ ΝΑ. [ΣΙ. 29--- 

6οοπηε ὗο α ΠΡ οοηο]αβῖοη αΌοαί οασςβε]νθβΒ. Φεθ ποῖθ οἩ ΙΤ. 7 απά 
οἱ. Μαΐΐ. χτι. 9. 

80. ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι. ΤΙ {ιο Ῥοᾶγ Ῥο {16 {επιρ]θ οἳ {16 Τιοτᾶ 
(οἩ. νι. 19), πε οιἩ πε] απάργείαπά Ἠου α οτἴπιο αραϊπβί ἨΙ5 Ῥοᾶγ 
απᾶ Ῥ]οοᾷ (σεγ. 27) ποα]ᾶ γεπᾶ ἴο ἄεριῖνο {μα Ῥοᾶυ οἱ απγ ΟἨτ]βίαη 
πυηο οοπηπηϊσῦθά 15 οἳ ἨΙβ Ῥγερεπος, απᾶ Ῥτεάίδροςο 16 {ο 51οκποβθ απ 
ενεη ἀεαίἩ. ΤΠϊς 1 ἴπο ]πᾶσπιεπί οἱ πυΠμῖοἩ {πο Αρορίϊο βρεας ἴἵπ 
γεχ, 29. Οἱ, 8ἱβο φομ ν. 14. 

ἱκανοί. ΤΗ{θτα]]γ, α οοπβΙάεταΏ]θ ἩΠἩΙΙΏΘΣ, 676Ώ ΤΠΟΤΟΘ {Παπ {πα 
ΏΠΤΊΡΕΥ οἱ {ηοβθ ΨΠο 416 πεα]ς απᾶ ΒΙοΚΙ7. Ἐοχ κοιμῶνται 8ε νἩ. 99. 
ἘἨεπάᾶατ, 8Τ9 β1686ΡΙΠΡ., τε[εττίτηρ {ο ἐΠθῖχ ῥγοβοπέ σοπιᾶ{έΐοπ. 

81. εἶ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνοµεν. Ώθυη ΒίπΠΙΘΥ τεΠᾶθΥΒ, { ε Ἰ]ιαᾷ 
{ιιάφεᾶ οιιγεεῖυεΒ, ἴ]ιεδε Ίιιάφπιεπίς (1.6. ΨΕΒΙΠΘΞΒ, 5ΙΟΚΠΘΒΕ, ἀθεα{Π) τυοιῖᾶ 
πιοί Ἰανε Γα1ζεπι Ἱροπι 1. Ῥταῖ 1 18 Ῥείίεγ {ο τεπᾶαι {0Υ 1 πο πετο 1π 
Τη9 παρῖῦ οἳ ἀϊξοεγτηῖηπρ Ο1Ιβ6ΙΥΘΡΒ, Ἱπάρππιεπίς ποιυ]ᾶ ποῦ οοπ1θ προἨ 
18, 45 πθ Βπά {πεπι ἀοΐηπρ. ΤΠας ἐπ βὐτ]οῦ βεΏβο οἳ {πο Ιππρετ![εοίς 18 
Ῥτθδειγεά. ΕΟΙ διακρίνω Βεθ τετ. 29. 

82. παιδευόµεθα. ΟΕ. Ἐβ. χοῖν. 12: Ῥτου. ΠΠ. 11, 19: ἨΗεὺ. κ. 
ὅ---11. ΤΠ νοτὰ ΙπΠρ]Ι6Β ἀῑδοίρ]πο {οχ {Πο Ῥάτροβο οἳ Πππρτογοιηεηῦ. 

ἵνα μἡ...κατακριθώμεν. Α εἶεαχ Ρρτοοί ἐπαβί ἁαπιπαίίοπ 15 απ Ἰποοττεοῦ 
ἰγαπβ]αί]οη οἵ κρίµα 1Ώ νετ. 99. 3ΊΠθ κατάκριµα 18 αγοϊᾶεᾶ Ὦγ ππάεχ- 
6οῖηρ {Ἠο κρίµατα. 

3δ. ὥστε. ΤηΠο οοπο]αβῖοη οἳ {πο πιο] βυΏ]εοί. ΈἘνετγ οπης 15 {ο 
τυαἴέ 6111 α Μαϊτ απᾶ οτάετ]γ ἀδίτιραδίοη οἳ {πα [οοᾶᾷ Ώας Ῥεεη πηαάε; 
Ἀπά Θ86Ἠ 15 {ο ΤΘΠΙΕΠΙΡΕΥ {πα {15 16 ποῦ απ οταίπασγ πιεα] Γοτ ἴπε 
Ῥάχροςβε οἳ βαβίγίηρ Ἠπηραχ, Ῥαΐ πο βοἱοπιη οοπητηθιηποταξίοπ οἱ {πε 
Τιοτᾷ”5 ΏδαίἩ. Α πηοα] {ΟΥ {πε Ῥάτροβθ οἳ βαθϊβ[γίησ Ἠπησεν Ὠαᾶ Ῥεεί 
Ῥο {ακεπ αἲ Ἠοππθ, {ο αγοῖά ἴ]πο Ῥτοίαπαδίοη πο πο Αροβίιο ας 
οοπᾷεπιπεᾶ. 

34. εἰς κρίμα. Ὁπίο Ἱπᾶάρπιεπί, 1. ο. {μαῦ τοι αββεπιΏ]Ιηςσ γοπτβε]νθξ 
ἑορείμος πΠαΥ ποί Ώατο {παί τεδα]{. ΤἩἨθ βαπ1θ πγοτᾶ 19 πβεᾶ Ἠθτο α5 ἵω 
τον. 29. 

ὡς ἂν ἔλθω. ἂν Ῥροϊπῖς οαῦ ἴπο παποθτίαϊηῦγ οἳ ἴῑα πιο οἳ {Π]β 
οοΙἩϱ. 

διαταξοµαι. (ἄτεβί «Ώβηρεβ ἴπ {1ο οτᾶετ οἳ αἀπαϊιπ]είταῖοη οἳ Ἠο]γ 
ΟοπιπΙαΏΙοη Ψετετεπᾶετεὰ ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ Ὦγ ἴπθ αΌβΒΘΒ πΥΠΙο] 80 8οΟἨ ΑΡΤΩΠΡ 
πρ 1π πο ΟΠτϊβίαπ ΟΠπτοἩ. Έτοπι απ ετεπῖηρ τηθα] 15 Ώθοβίης απ 
6ατΙΥ πιογηῖηρ ραπετῖηρ: 5θθ ΒΗΠΥ, Ερ. π. 42, 48, πο 84Υ8 ἐλαῦ 1π 
Ἠϊς ἄαγ (αροαῦ Α.Ὀ. 110) ἴιο ΟΠτίβαηβ πετ αοοαβίοπιεά Ίο πιεεῖ 
εῬοίοτο 16 πας Πρι. (Οἱ, “απίε]ασαπΙβ οοερας᾽ Τετία]]αη, ἄο 6ογοπᾶ 
9.) Απά {πο Αραραθ πθτο Πτεί δεραταίεᾶ ἔτοπα {πε Τιοτά)ρ βάρρεχ απᾶὰ 
Ώχιαη Απα]]σ αὈομβηεᾶ αἱἰοσείμετ. Βεο ἈθαπάθΥ, Ηίδί. οἱ ιο ΟΠγο]ι 
το]. τ, 6 ὃ, ΥΠΟ ΤΕΠΙΒΥΚΒ ἴλαῦ η πο δατ]θβί βοοοαΏωῦ πο Ἠατο οἳ {πε 
πηοᾶθ Ίπ ὙΥΠΙοἩ Ἠο]γ Οοπιπιαπίοη παβ οθ]ερταίθᾶ (ἴπ ἴπο ΑΡρο]οβργ οἳ 
ἠπδη Ματίστ, υπ] σθεη αροαί Α.Ὀ. 150) ἴπθτο 15 πο ππεπίῖοπ οἳ ἴμε 
Ἄραραθ. ἈΒἰπΙ]αχ]γ θβε]αεχ, 6οπιρεπάίωπι ο Ιοοῖ. Ἠ 1εί., 5εο. 68, ηοίθ. 
«Ρο ἴπο Γογπι οἳ ἴπο Ῥτϊπηϊ νο Ῥταοίϊίορ ας αἱεγοᾶ, ἵπ οτᾶθτ ἴο 5αὖθ 
ἴλθ ϱρ]Ι1{ οἱ {πο οτὶρίπα] Ἱπβ αι οἩ. Βί8ΠΙ6Υ. 
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9. ὅτε ΝΑΒΟΡΕ ασ, Οπιί Εᾶ Ῥοβ]ίίζο. Οτίσεη τεαᾷς ὅτε. Τί8 
ΟΥΠΙΒΒΙΟἨ. Δ1ΐ6Υ ὅτι 15 οββΙΙΥ ποοοαπἰθᾷ {οχ, θβρεοίΒ]1γ 88 με οπαϊββῖοη 
ΙΠΠΡΥΟΥΘΒ ἴἨθ ΡΥΑΙΩΙΩΔΥ, 

8. ᾿Ἰησοῦς πίοο ΝΑΒΟ γαρ. Ῥεβ]Ώ]ίο. Ἰησοῦν τθο. να ΤΕ 
γείας Τιαῦ. Ἐ 85 ]ησοῦ ἵπ ἔπε Βταῖ Ῥίαςθ απᾶ Ἰησοῦν 1Π πο βεοοπᾶ. 

9. ἑνί ΑΒ Υείαπβ Τιαῖ. Ὑπ]ρ. αὐτῷ ΝΡΕΕΑ. 

19. [τοῦ ἑνός] Βἴεγ σώματος, τθο. πι ὮΕ. ΤεχίδΑΒΟΡά Ταρ. 
Ῥοεβ]η]{ο. 

19. [είς] Ὀθίοτο ἓν πνεῦμα, 6ο. πα Ἐ απά γαρ. (απ{Ἡ.). Οπιῇ 
Ν(Α)ΡΟΡΕΑ Υγείας Τιαί. ῬαβΒίίο, απᾶ 8ΟΠ1Θ οορίθς οἱ Ὑα]ςδ. Ῥοπιθ 
Ἰαΐεχ Μ9Β. Ἠ8τθ πόµα ΤΟΥ πνεῦμα. 

24. ὑστερουμένῳ ΝΑΡΟ. ὑστεροῦντι ΏΕΕΑ. 

ορ. [ὲν] αἴίει δοξάζεται, 16ο. πι ΟΡΕΙΕΑ Υείαβ Τιαί. Τα]ᾳ. Ῥεεηῖίο 
Οτίρϱη. Τοσχί ΑΒ. 

81. μείζονα ΝΑΒΟ. Ἆεο. κρείττονα 1 ΕΕ, Υείαβ Τιαῦ. Ὑπ]6. 

σα. ΧΠ. α1--11. ΒΡΙΗΙΤΟΌΑΙ, (41ΕΤΒ: ΤΗΕΙΗ ΟΗΒΙΕΙΝ ΑΝΡ ΟΠΑΒΑΛΟΤΕΠ. 

«ΊΝο Ἠατο οξὔεη 6ο τεπη]πᾶ οχβε]τοθΒ {αῦ υΠ]β Ἐρίρί]ο νας αἀᾶτεβεεᾶ 
{ο α ΟΠάΤΟἨ 1π α βἰαΐο οἳ Γποβοη. Όπο οαπξο ΟΓΥΙΝΒΙΥΥ σγα5 θ τηθτ]{β 
οἳ παῖχ χθβρεοίινο {δαςποτβ; αποίἸοτ παβ {πο επάονππεηίς ο τατίοιβ 
Χιπάᾶβ ρῖνοη {ο λα πθπιΏθτβ οἳ ἴπο ΟΠιτοἩ. ἈἨοῦθτίβου. ἜΤΠϊβ απᾶ 
116 ποσύῦ πο οἸαρίατβ, πγἩΙοΏ Τοντ οπθ οοππεοζαᾶ Πο]θ, ἆτο οοποθγηθᾶ 
νη(Ἡ ἴῃο ρτεαί οιἱροατίης οἳ αριτιίαα] εποτβΥ Ισ Γο]ογφεά {πε 
Ῥτοβολίπρ οἳ ἴπο οβρε]. Βδύ Ρατ] ἀθεα]ς να 15 ἵπ 18 πβια] ΤΗΒΠἨΕΓΥ. 
Ἠε ολαχαοῦοτια{]οα]]γ 145 ἄονπ Ῥτοπᾶ Ῥτίποίρ]θς ἵπ 05 απᾶ ἐῑπθ ποχέ 
ολαρίετ Ῥείοτο Ὦο Ῥχγοσεθᾶς {ο ἴ]ο ἀεία]]ς οἱ οἩ. χὶν. ἘἨο 1β ερεοῖα]]γ 
βο]]οίθοαβ ο ἆο βο Ἠθτο Ῥεοκπβο οἳ έλα ἆαπροαχ, 80 οΓζεπ βἶπορ εχροτ]- 
οηοθᾶ 1π ἴ]ο ΟἨατοὮ (56ο οἩ. χὶν. 92), οἳ {πε Ὀε]Ιε[ ὑ]λαῖ Ε, οοπδ]οη οἱ 
Ετος αριτῖ ια] οκαλαθΊοη αΏβο]γεά πιθη ΟΠ με ποοθββῖζγ οἳ ϱοἩη- 
βα]ήης {]αῖχ τθββοη. ΤἩθ Αρορί]ο ἔεβομθε ὑ]ιαῦ ρ]τιίαα] σ1[{β αΤθ ηοΟ 
1688 {ο ο τοβίταϊπεᾶ ἵπ μεῖ οχοτοῖδο ὮΥ οοπρἰἀεταίίοπ5 οἳ ἀεσοθπογ, οἳ 
οχᾶσθε, οἳ π]αῦ 18 ἆπα {ο οἱμοτβ, ἴπαπι σΙ[ίβ οἳ ἃ ΠΠΟΥΘ ΟΤᾷΙΠΑΥΥ πά. 
ΤΠετε[οτθ Ἡθ {αχθβ οοσαβΙοη {ο βΠευγ (σν. 1---11) ελαί αἲῖ σῖ[ίς ρτοοεθᾶ 
ΓτΟΠὰ οΏ6 8οπχσζ6, απᾶ ἐπαῦ πηΙτβοι]οτβ Ῥούγθτβ 81θ ηΟ ΠΊοτθ αἰ[ί5 οἳ {πα 
ΒΡΙπΙ6 (απ ΒΟΠ1Θ οἴμετβ πούῦ βπρροβεᾶᾷ {ο δε ππϊτασπ]οἩβ, απᾶ {Ἠθ6η (ντ. 
12---50) εαῦ πεϊίῃθχ Ἡς πο Ῥοββεββος {πθπι Ώαβ ΑἨΥ τὶσΏί {ο ἀθβρῖξο 
Ἠϊτη Ψ]ιο 4οθ6Β πο, ηΟΥ 6 νο ἀοθβ ποῦ ῬοβεθβΕ ἔπθτα {ο 6ΠΥΥ Πῖπα 
Ψ/Ο 968, 5ἶπερ “68Ο Ἠαβ Ἠ]5 οἵη Ῥχοροαχ ϱΙ[ὲ οἳ ἀοᾶ.᾽ Ἠο ροε8 οη 
{ατήᾖθν (οἩ. κΙ.) {ο Ρροῖηῦ οαῦ {Πο «πιοτε οχοε]]επί πναγ᾽ οἳ Ίονθ, απἀ 
ΆΠΒ]]Υ, ἵπ οἩ. χὶν., Ῥτοσθεᾶβ {ο Ίαγ ἄοση {Ἴπθ τορι]α{οηΏβΒ ΠΘΟΘΑΕΒΑΣΥ {ΟΥ 
{8 Ῥτοβετναίοηπ οἳ οτᾶςι 1Π ἴμπο ΟἨτὶβίαπ βΒΕΕΠΙΌΙΘΒ. ΟΠΥγβοβίοτη 
ΤΕΙΙΒΙΚ6 οη πο ἀϊβοπ]{ψ οἳ {πο ν]ηο]α οπαρίατ, π]ΙοἩ 15 οαιβοᾷ, Ίθ 
ΟΨΒΕΙΥΕΒ, ὮΥ {119 οββεδί]οη οἳ έπερο βρ]χϊέπα] ΡΠΕΠΟΙΠΕΠΕ, 
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1. δέ, Ἐσειο ἴπθ ραχ{ῖο]ο 15 θα αἱτα]θηί {ο «βπᾶ ποσύ. 

πνευματικών. Βρίτιύια] αρεποῖθΒ. ΟΜ. οἩ. κὶν.1. ΤΠϊ5 18 ουνίοιβ]σ 
Βύ Ῥαι”5 βεοοπᾶ Ῥοϊηῦ,. 866 ποίθ οἨη ΟἩ. χὶ. 18. ΤἩοθ χαρίσματα Ὠεᾶ 
85ο, 85 ἴΠ]β π]οῖο οἩΏαρίοτ ΒΊΘΥΒ, Ὀθεη 8 βοιτοθ οἳ Ιεβίοαβγ. 

ϱ. ὅτι ὅτε... ἀπαγόμενοι. Τ19 βοηίθηποθ εηᾶβ ἴπ Απ αηεοο]οίΠοη, 
1 πο αἀορύ πο τεβάῖηςρ ἴπ {πο {εχί--- αυ πε Υθ ποτο 6επΠ/116β8. 
Ῥείης 1εά απΑΥ,᾽ ἄο. Απαοοιοπίπα βἴταῖ]αχ, (ποαςσῃ ποῦ ῬτεοϊβεΙγ 
Ἰάρηί]οα], πια ο [οαπᾶ 1η 2 Οοπ. 1κ. 10 (τεο.); Οο1. 1.2, 11.16. Τπεγ 
1Π8Υ 8ἱ5ο Ὦο {οαπᾶ ἵπ {πο Ῥερβύ οἸαβρῖοβ] απἴΠοτε. ΤΊπΒ πθ Ἠατο ἴπ 
Τ]πο, 1Ιν. 97 γνοὺς δὲ ὁ ἘἙλέων καὶ ὁ Δημοσθένης ὅτι, εἶ καὶ ὁποσονοῦν 
μᾶλλον ἐνδώσουσι, διαφθαρησοµένους αὐτοὺς (ἱπβίεαᾶ οἱ διαφθαρήσονται). 
1ο οιηΙββῖοη οἱ ὅτε, 16 ΤπαΥ Ὦο τεπιατκεᾶ, πγοπ]ᾶ Ἰεμᾶ {ο {πο οοπο]αξῖοπ 
ἐμαῖ ἴο Οοτιπμίαι ΟΠατοὮ ππαβ απ οχκο]αβίντεΙγ άεπιῖο οοπατηταΏΙ{γ, 
πγηῖοἃ πτοι]ᾶ οοπίταᾶΙοῦ Αοΐς αν]. 8, 19, απᾶ ΡοββῖΡΙγ οἩ. η, 8η Σχ. 
1- -11 (πΊιθτο 960 ποίθβ). 

τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα. ΤΗ{θτα]]σ, “ππίο ἴπθ ἀπταῦ 14ος. Πο ποτᾶ 
ἄππιῦ (566 ποῖθ οἨ πθσί ΤοΙ56) ἄτανγδ αἰἰεπίίοη {ο {119 οοπίταςὺ Ῥεύπθεη 
ἴμο νοϊορ]θ55 14οἱ απᾶ {ιο ἄε]αβῖνο αἰζεταιιοθβ οἱ 1:85 Ῥτεεπᾶθᾶα Ῥτϊθβῦβ 
9Υ ΡΓΙΘΡί6ΡΞΘΒ, 8 αἱ Τε]ρῃῖ, Ώοάοπα απᾶ εἰδεπ]ετεο. «ΟΕ. ἔοτ ἴπε εχ- 
Ῥτθββίοη Ἠαῦ. 1, 18, 19. Α1Ε8ο ΡΕ. οχγ. ὅ; Ἠβᾶ. κΙ. 11-19: Ῥαταο]ι 
γι. 8. 

ὡς ἂν ἤγεσθε. ὮὮΥ ἴἶιοβο πιο Ῥτείεπᾶεἆ {ο ρῖτο {οτίῃ ἐ1ο πέθεταπσε 
οἳ {πα τθα]]γ τοίοεΙθΒΒ 1491. 

8. διὸ γνωρίζω ὑμῖν. Έεοβαβο ἵη γοιτ πποοηγοτίεᾶ βἰαΐθ γουι ποτε 
ΠαΛ]θ {ο βπο]Ὦ ἀθεΙαβιοπβ, 16 15 τησ ἁπῖγ {ο Ρτονίάθ τοι πΙιη {πθ τπΘΒΏΒ 
οἱ {οτπιῖπρ α βοαπᾶ ἱπάσπιεηπί οη 1Ο] πια[ύθτϱ. ΤΠ ϱββεη/{]α] Ῥτϊποί- 
Ρἱ6 οἱ αἲ] ἔταο Ἱπβρίταίίοη 18 {ο οοη{βββίοη οἳ 6θβαβ 85 Τιοτά. Τη(8 
Ἱπβρίταβίοη πηαΥ βΏθυγ 1156]Γ 1 ἀἰβετοπέ πασς. ἘΒτπί ἴπο οοπ/{εβεῖοη ο 
16815 πιαδέ ππάρτ]1ο αἲ]. Οἱ, αη οσἰτοπια]γ Εἴταϊ]αχ Ῥαββασο η 1 δοῦπ 
1ν. 1--8. ΤΠϊς οπθῖοη Ἱγ8β ΥΘΥΥ ΏΘΟΘΒΒΑΙΥ 1π {1ο Ἰη[αηϊ ΟΠπτοἩ. Τη 
βρί(ο οἱ {πο ψαγηϊῖηρβ οἳ Βὲ Ῥατα] απά Βύ ἆοἳπ, πιβηΥ πθτο οπίταρρεᾶ 
Ὦγ ἴπο εκἰταοτάἴπασγ απᾶ Ιποοπηρτε]λεηείρ]ο τανίησς ο{ τηεπ Ίο Βίπιοπ 
Μαρας, Μεπαπᾶοτ απᾶ ἴπο ΟΡΗΙΐΘΒ (ος Ν88βΡΕΠΘΒ, ΠΟΡΗΙΡΡΘΤΒ οἱ 61ο 
Β6ΓΡεΠ(), 88 πο ΊθαχΏ τοπα {ο υΙηρβ οἳ Ιχθηδειβ απᾶ ΗΙρρο]γίαβ. 
ΟΕ, 1 ζομπ Ἡ, 19. 

ἐν πνεύµατι. Ἰπ ἐ]ιο Βρίτϊς; 1.6. Ἱπβρϊτθᾶ Ὦν Ἠίπι, 

ἀνάθεμα. 6ο ποίθ ΟἨ ΟἩ. ΧγΙ. 22. 

κύριος ᾿]ησοῦς. ὅεβις {8 1ογᾶ. 

ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. Τ(οτα]]γ, Ίπ ἴ]ο ἨοΙψ Ποβῖ (οι δρίγϊ), 898 
8Ώουθ. οί α βἶπσ]ο ἔγιαθ ποτᾶ ο8Ώ ὃθ βροκοη Ῥας Ὦγ πο 8ροπογ οἳ 
ἴπο Βρϊπϊ{ οἳ ἀοᾶ. Αβ [ασ 88 {πο οοπ{θββῖοη {Παί ᾖ6βαβ 18 Τιογᾶ Ρο6Β, Ἡθ 
ν/Ἡο 1η8ΚΘΒ 15 15 απᾶστ {1ο ἴπβπεποῬ οἳ {πο Ἠο]γ ἀπΠοβί. Τί 18 τεπιδτ]ς- 
αΌ]ο ἐπαί Βὲ Ῥετ] Ίαβ ἵπ παῖηᾶ ἵπ ἴΠῖς Ῥαβεκρο {Ποβο πο ἄθηγ ἴπα 
Πύυὐπίέη οἳ ΟἨτὶςί; Βύ ᾖομπ, ἵπ {1ο ΒΙΠΩΙΙ8Ι Ῥαββαρο Ἰπβδί αποίἰεᾶ, {6 
βοοΐ5, ἩΕ]ο] 41056 αΠθγγγαχάς απᾶ ἀεπῖεᾶ ἨΗί5 Ηιωπιαπί(η. 
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4. διαιρέσει. Τηϊβ ποτά ἵβ ναχίοιβΙγ {ταηπβ]αίοᾶ ἵπ {ο Α. Υ., 

ποοοτᾶῖηρ {ο {πο οπβίοπα οἳ 1ο ἐταπβ]βίοτβ, ἄἱ[εγεπαες απᾶ ἀῑυετεαιείες, 
η {15 Ῥ4ββαρο. Τί βἴρπΙβθβ οτἰσΙίπα]]Υ ἴπο αοί οἱ αἰνίάϊπα. Βταῖ ἴε 
60Π1Θ5 {ο ΊΊθ8Π {πο τεβα]{β οἳ βποΏ ἀἰνιβίοη,. ΤΠτβ ἵη 1 ΟΠτοῃ, καν. 
1: 9 0Ἠτοή. νΗ]. 14: Έστα τι. 18 (ΤΙΣΧ.) 16 18 αρρ]ῖοᾷ {ο {με ο188565 ος 
οοΆσβ68 1π{ο ἨγῖοἩ 11ο Ῥτϊθβίβ απᾶ ΤιενΙζθΒ γγογθ ἀῑνιάαᾶ Γοχ ἴλθ ἔεπαρ]θ 
βεχνίορ ]πβύ 88 6 π8θ {πο γγοτᾷ ἀῑυϊκίοπ. Ματοιβ Απτε]ίαβ (ἨΗεᾶέ. 1ν. 
21) π8εβ 16 Γοχ {ο ἀῑνιβίοη οἳ (πηρε Ιπίο {λπεῖτ γατίοιβ βΡρθοίθΒ; τίς 
ἐπὶ τοῦτον ἡ ἱστορία τῆς ἀληθείας; διαίρεσις εἰς τὸ ὑλικὸν καὶ τὸ αἴτιώδες. 
Τηπβ Ἠοτε 16 ΙηΘ8ΠΕ πού {πο αοὶ, Ῥαῦ πο Γαοί οἳ ἀῑδίτιραοἨ, πού {Πο 
ἀᾷετοηος Ῥείπεσπ {19 ϱΙΓἱ8 1π {ΠΘΠΙΒΕΙΥΘΒ, Ὀαό ἴπο {αοῦ {Παῦ ἴΠθΥ 81θ 
γατιοἈβ]γ αρροτοποᾶ. Τταπβ]αίθ, ἴπθτθ ατθ νατῖοιβ ἸΙπάς οἳ δρὶτ]- 
υια] ϱ1ἱ8, Όαῦ 1πθ βαππθ ΒΡρίὶτι6; απᾶ {πθτθ 8τθ νατίοις Κἰπάς οἱ πα]η]β- 
ττίθΒβ, Ῥπήο ἴπθ ΒαΠ1θ Τιοτᾶ, απᾶ ΤἩθΤθ 8Τθ ΤαΤΙοἩ5 Ἐἰπᾶςδ οἱ ορεΓ8ΊΙΟΠΡ, 

ο. Τηο ποτά οπΙΥ οςοιτΒ Ἠοτο 1π {πο Ν. ΤΈ. 

Χαρισµάτων. Β66 ΟἩ. 1. Τ, ΥΠ. 7. ΈΤ1ο ποχᾷ 1β οἳ Ν. Τ. οτἱρίῃ. Τί 
πβια11γ βἱρπ]βες βοπιθίίηρ σταπίθοᾶ ἵηπ οοηπβε(πεποθ οἳ ρεοι]ίατ ρτ8ϱθ 
ΟΥ {8νοασ, 8 βρεοῖα] σὲ ἴτοπι ἀοᾶ, α Γαυοιγ, 88 Ίθ Β4Υ. 1 8ΡΡΙΙ68 {ο 
απ οἱ[ί ω]αίευεγ οὖΥ6ς Επᾶ 8ὔογνο {πο σΗ6 οἳ Η{ο ἵπ ΟἨτῖδέ υῖο]ι 15 {πθ 
ΟΟΙΩΤΩΟΏ Ῥτοροτίγ οἳ α]]. 6ο ΕΟΥ Ιπβίβηοθ Ῥοπῃ. κ. 6: 1 Τπα, 1ν. 14 
2 Τιπα, 1. 6: 1 Ῥοῦ, 1ν. 10. ἘΒταί ἵπ Ῥοπι. ν. 15, 16, τι. 28, 1 ἶ5 αρρ]οᾶ 
{ο {πο σ][ε οἳ 16 ἵπ ΟἨτ]βέ 1{β6]Ε, 85 Βονγίης ἔτοπα {1ο Ὠ]νίηθ χάρις ΟΧ 
Ροοᾶγι]] {οπατάβ ΠΙΒΗ. 

τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα. Τ1θ ππίίγ οἳ ἔο βοπτοθ 18 βίτοπρΙγ Ιπδὶςθοᾶ 
ἩΡροἨ, {ο Ῥαΐ Απ οπᾶ {ο 6θ πααζαα] ]θ81οιβΥ οἳ {πο ΟοτΙπ(λίκηΒ. Απά 
16 19 τεπιατ]καΏ]θ {λαῦ ο8 ο] Ῥ6γβοπ 1ηΠ ἴΠο Ῥ]οββοᾶ Ττιπϊ{γ 18 Ιπχοᾶποεᾶ 
{ο επιρΏαβίσο ἴ]ο ατσαπηθη!, απᾶ ἵπ οοΠΙΤΑΣΥ οτᾷ6δχ (85 Ἠ)βίήαβ τεπΙατ]Β), 
ἵη οχᾶεχ {ο Ἰομᾶ 8 βἴ6ρ ὮΥ βΒίθρ ἴο {ο Οπο ῬοπτορῬ οἳ 811. Εἰτβί ἴπθ 
Βρϊσϊς, Ὢ/Πο ῬθβίοΒ {πο ΄ρΙ[ί5) οπ {πο Ῥδ]ίουοτ. ἨΝεχί {ο Τιοτᾶ, {ο 
ΊνἨοπα π1θη χοπᾶθχ βογνίορ ἵπ Ἠίβ ΟµπτοἩ. Τιαβγ ἀοᾶ πο Ἐαίμος, 
ἔγοπι Ί/ποπα α]] Ῥτοσθεάβ, ὪΓΠο5θ το α]] πο νγοτκΕ νΠΙσ] 81θ ἆοπθ {ο 
Ἠίπα απᾶ ἵπ ἨΙβ Ναπιθ, Ο8, οἩ. πα. π, 9, 25, ν η. 6. 

δ. διακονιῶν. ἸΠΜΙπΠΙ6ἱΤΙΘ68, 1.6, 386ΥΥΙ08Θ8 τοηᾶοτοᾶ {ο ΟἨτῖεί απᾶ 
Ἠ1β τΙΘΙΗΡΘΤΑΒ ὮΥ Ἠ1β ἀἱβοίῖρ]θς. 

6. ἐνεργημάτων. ᾖἨ/ογοῖηπᾳίε, 1ο. Οα]νίπ τοπᾶςτς Ὦγ Γαειίας, 
Όαξ οχρ]αΙηβ (Μΐς {ο 1ηθΑΠ ο[]οοίι. Τπο ΑΡροβί]ο Ίο ἵβ βρθα]κ- 
Ίηρ οἳ αοἰΐυε Ῥοψαχ (ἐνέργεια), πού Ιαζεηύῦ 5 1π 1, 18 (πηετο 8εθ ποίο). 
Το ΙπῃπθπσθΒ {ο ψἩΙο] Ἠθ ΠΟΙΥ ΤΘΙΘΥΒ 8ο αοἰπα]]γ αὖ νγοχ]ς, απᾶ Ῥτο- 
ἀποῖηρ τεβα]ίβ, ἵπ οῬεᾶίοποθῬ {ο απ Ιπιρα]βο τοοθὶγθᾶ ἔτοπι ΗΙπι. Ο8, 
Ῥοπι. νΠ, ὅ απᾶ Μαΐΐ, χὶν. 2. Το ἀἰδποίβοη Ῥείνθεη ἐνέργεια απᾶὰ 
ἐνέργημα 18 ΠΒ. ἜΤηἨο Ἰαΐίος ΠΙΘΑΠΒ ἴμο ε[εοί οἳ ἴπο 6ΠΘΙΡΥ, ἴα 
ΕΟΥΤΘΥ {1ο 6ΏΘΤΡΥ 1{5ο]Ε, 

τὰ πάντα ἐν πᾶσιν, ἘΙΘΙΥ 9Π9 Οἱ {Πθπῃ 1Π ΘΥΘΓΥ Ῥ6ΙΒΟΠ, ἈΝοί ος 
οοαχβο {λαῦ αἲ] οἳ {θπα 8Υθ σΙνεη {ο ἑασ] Ῥ6ίβοἩ, Ὀτα{ ὑλαῦ ἴπεγ ατθ αἱ] 
βίνεηπ, απᾶ 6ΥΘΙΥ 0Π6 Ἠ88 Ἠῖβ οπΏ Ῥατοα]ας ρηῦ ος ϱ1ἱ8. Ο8, οἱ, 
χν. 298: Ἐρῃ. 1. 28; Οο]. Η1. 11. 

Τ. Φανέρωσις. Ῥτοροατ]γ, ἴμο αοὶ οἱ πιαπἰ/εείπρ. ἘΒαί Ἠετο 1ξ πἹθ8ΏΒ 
{λαο ππαπΙ[οβία ο 198611, 
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πρὸς τὸ συμφέρον. «οᾶ”5 οῬ]εοῦ 15 6ὖετ {πο πγε]]-Ῥεῖηρ οἳ τηαη. 1Ε 
ΩΒΏ 18 {ο Ῥθόοπιθ οπθ βρϊτϊ6 ψηζ] ο (οἱ. νἰ, 13), Πῖ8 ο]θοί πιαδὲ Ὃθ 
ἴῃΠο Β8Ί1ἼΘ. ἈΒ6θ ποῖθς ΟΠ οἱ. τὶ. 19, νυ. 1, 9-18, κ. 925. ΊΤἨ9 
Ἠ418οΥΒ τεαᾶ συμφέρον Ἠετε, σύμφορον 1π οἩ. ΥΠ. 95, κ. 88. 

8. λόγος σοφίας...γνώσεως. λόγος ΒΘΕΠ1 {ο Ὀο αβεᾷ Ἠοτο οξ {πθ 6αρα- 
ο ΓοΥ δρεα]είπῃ ἴπ 8 Οετί8ΊΠ αγ. ΤΠἨΠβΒ λόγος σοφίας ΙΠΘΔΏΒ ἄίβδοοατβε 
Ῥτοπιρύθά Ὦγ ψὶβᾶοπα, λόγος γνώσεως ἄἱβοοαχβε ολαχασίατιπθᾶ Ὁγ Ἐπουγ- 
Ἰεᾷσο. ἸΜ1βᾶοπι Ι γεηίττε {ο τερατᾶ 88 ἴπο ροψαγ οἱ πβῖσΗί Ιπίο Ρεῖη- 
οἵρΙθ6Β, Κπονγ]εᾶρο {16 ταρα]{ οἳ α ῬχοσςβΒ, ἔπε οοπαρτθηθηδίοι οἱ Γαοίς. 
Φ6θ οἩ. υΠ, 1. ΤΠΗΙΑ νας {ο νίον {ακεη Ὦγ Βὲ Ῥαπ]”5 οοΠΡΕΠΙΡΟΓΑΣΥ 
ῬΗΙ]ο, απᾶ Ὦγ ἰπο ἀποβίῖσς πο Ππηπιεᾶ]α{εΙγ 5αοσθεᾶθᾶ Ἠϊπα. ἸΓίβᾶοτη, 
ποοογᾶἰπρ {ο Ῥ]]]ο, 'ναβ8 πο ΠἨϊρ]αβί οἳ {μα Ὠϊνίπο αἰθτίραίθς, απᾶ 
Ἠάπιαη ψηβᾶοτη  τεβοοίΙοη ΟΕ {ο Γ]νίηθ. καὶ γὰρ ἀρχὴν καὶ εἰκόνα καὶ 
ὅρασιν θεοῦ κέκληκε' ταύτης δὲ ὡς ἂν ἀρχετύπου µίµηµα τὴν ἐπίγειον σοφἰαν 
νυνὶ παρίστησι διὰ τῆς τοῦ παραδείσου φυτουργία.. Φδασ}. Ιιεη. 4Αἰῑεφ. 
Ῥ] Ι. Βο αἱδο Θωΐ8 Ἐετ. Ὠίυ. Ἠαεγ. [εᾶ. ΜαηΏρογ, νο]. 1. Ρ. 498]. Τπ 
Ἠϊ5δ Ώε Ῥγταεπι. εἰ Ῥοεπ. [εᾶ. Μαημρεγ, νο]. 1. Ῥ. 420], Τε ἀἰβαῃ- 
6π1ςῃθβ Ῥθίπθεη σοφία 8πᾶ φρόνησι. Ἴπο ἴοσπιθςχ, Ἡθ βΑ78, το]αίθς {ο 
{πο βοχνίοο οἳ ἄοά: ἴπο Ἰαίίογ {ο ἴ]ο Ῥτοβίθπιβ οἱ Ἠππιαη 4. 
ἨΜΙβάοπα, αοοοχᾶίηρ {ο ἴ]α (πΠοβίοβ, 88 ΔΏ ΑΘΟΏ ΟΥ ΘΙΠΙΔΏ8- 
οι ἔτοπα Ῥ]ϊνιπΙί; ἀποθίς ος Κπογ]εᾶσε ἴΠθ Ῥχοςθβς θΓΘΟΌΣ πηβΠ 
αὐἰαϊποᾶ {ο ἴ]ο οοπαρχεΏεηβῖοη οἳ ἐΠίηρβ Ὠϊνίπο. Οἰεπιοπῦ οἳ ΑΙεχ- 
απᾶτία, ἨΟΊΘΥαΣ, Υ6ΥεΙΘ6ΕΕ {ο ἀεβηϊοη. Ἐπον]εάσε, αοοοτάῖηρ {ο 
Ἠϊπα, 90168 ἀἰτεοί]γ ἴτοπι ἀοᾶ, π]βᾶοπι 15 {ιο τοβ]έ οἳ {εαοβῖπς. 
δἰγοπιαία ντ. 10. ΟἨτγδοβείοπι ἴαχκες {πο τῖαι πγμῖοη Ίαβ Ώθεη {βκεη 
8Ῥονθ. Τέ 15 βαρροτίθᾶ ὮΥ {πο {οΠονίης οοηβΙᾶθταἴΙοηΏΒ. (1) σοφία 15 
βΡροκεη οἳ 45 αη αὐτιραίε οἳ ἄοᾶ (85 ἵη Ῥτον. υΠΙ. 29). γνώσις Ώ88 
ΏΘΥΕΥ Ῥθεη βο ἀἱρη]βεᾶ, α]ίποαρ] οἳ οοἈχ5θ Ἠοθ Ῥοββεββος 16. (2) γνῶσις 
19 ἀεβοτιρεᾶ Ὦγ Βέ Ῥατπ] α5 οοπ]ῖηᾳ {ο ποαρΏί (οἩ. κΠΠ. 8: 5εθ ποίς). 
ἨΜ1βάοπι 18 Ώθυθχ 80 ΑΡΟΚΕΠ οΕ. Απκοῦ]θ (Νίο. Ε4]ι. νι. Τ) ἀεβπεβ 1ΐ 88 
8 οοπιροιπᾶ οΓ νούῦς 8Πιᾷ ἐπιστήμη, απᾶ ἀθβΟΤΙΡΘΒ ἴἨο σοφός 88 ΟΠΏ86 π]ο 
πηπβῦ ποῦ ΟΠΙΥ εἰδέναι Ὀτῦ 8ἱ5Ο ἀληθεύειν περὶ τὰς ἀρχάς, 5ο ἴλαῦ σοφία 
18 ἡ ἀκριβεστάτη τῶν ἐπιστημῶν. ἈἘϊ6μορ 1ήσμί[οοῦ {α]κθβ α βοιπηθ Πα 
ἀλῆογεπύ νίον οἩ Οο]. Π. 8. ἨΝΙΗ Ἠϊπι ' γνώσις 15 ΙπίπΙνθ, σοφία 
χαἰΙοοἰηα {νο α]βο. “γνώσις 8ΡΡΙΙΘ68 οΠΙΘ6ΒΥ {ο {ο αρρτθηεπβίοη οἱ 
ὑχπίἩβ, σοφία 5αρεταᾶάβ ἴἩο Ῥοπει οἳ τοπβοπίπς αροαέ ἔθπι απά 
ἐγβοῖπρ ἐΠοαῖτ τε]αθίοηβ.  ΤΠο ἀεβηΙβοη οἳ σοφία ϱἴγεη 8Ώογθ ἄοθβ 
ποῦ οχο]ιᾷς Πο ταἰΙοοϊηα{ίνο Γαοπ]{γ-- ο Ῥοπ6γ οἳ Γο]]ογίπς Ῥτϊη- 
οἵρ]εβ {ο ἐπεῖχ τεβα]ίς---ραΐ τεσατᾶς 155 αοὐῑοπ 35 ἀρβορπάῖπς {γοπι ἐ]ιθ 
Ἠίρῃαχ {ο {ιο Ἰοψ6χ, πηεγεᾶβς γνώσις Ββοεηᾶς {τοπ ἴπθ Ίούψεγ {ο ἴ]α 
Ἠϊρῃεχ. Τη οἴπθι γογᾶς σοφία 1π 6Χετοῖβθ 15 ἄεᾶαοίῖνο, γνῶσις ἱπᾶτς- 
νο, ΤἩ9 οπο αΡρ]6Β ρτ]ποῖρ]θς 16 Ώαβ Ιπαϊϊνε]γ ροτοεῖνεᾶ, ὅἶιθ οἴΏες 
11865 {ο Ῥτϊποῖρ]θς [τοτη {αοῖς 15 Ὠας ραΐ]λετεᾶ. Μαπς πΙβάοπη (5εο ϱἩ. 
Ἡ. τ) νου]ᾶ Ὦθ {πο βαπιο {ποι]έγ 1η τε]αθίοη {ο Ώπππαπ αΠἴαί5, απ]ςκ- 
ηΘΒΡ οἳ αΡΡρτεμεηβΙοηΏ 1Π τερατᾶ {ο ἔπεπα. ΟΕ «οπχ»θ 16 15 ποῦ ἴο Ὦε 
βαρροβεᾶ {Παί ρογ/εοὶ νιεᾶοπα οἵ Κποπ]εᾶρο ἵ6 ρἴνει {ο ΑΠΥ 9Π8 (888 
ος. αΠῖ, 9), Ότί ὑ]ιαῦ ετο 8τθ ἴἨοβο Ὑο Ἠανο α βρεοία] Πθαβ"τε ος 
αἴίλες, 48 ἄοᾶ βθοβ Βύ. Ἀ6ε οἩ. 1, 90: ἘΡΙ. 1. 10. Το Βτεῦ οἳ ἴΊπεςε 
Ῥᾶββ8ρεβ 9 ποτίῃ ποηρ. σερβις ΟἨτὶρί 1 βαῖᾷ {ο Ἠανθ ’Ώθοοπαθ ἴο 
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πβ πηβᾶοτα.᾽ ο οου]ᾶ Ἠαχᾶ]γ Ῥο βαϊᾶ {ο Ἠατο Ώθσοπαθ {ο 18 Κπογ]θᾶρο, 
{λοαρ] 18 αἱ5ο νγθ τοσθῖνο ἔγοτα Ἠίτη, 

λόγος γνώσεως. ΆΒε0 Ἰαβί ποίθ, ἈῬ6θ αἶδο οἩ. ΧΙΙ. 2, Ὑηθτο ἸποΥ- 
Ἰοᾷρο ἶ5 ἀἰδαπσαϊθημοᾶ ἔτοπι ἴπο Ῥετοερίίοη οἳ πιγβίθχίθ8. Έοχ οίμος 
Ἰπ[εγρτείαθίοΏΒ οοπβυ]6 Α]{ογᾷ”5 ποίθ. 

9. πίστις. Νο πο ταᾷΙπιοηίατγ Ῥτϊποῖρ]ο υγΏῖοὮ σας ἴμο οβεεη{ἷα] 
οοπάΙῖοπ οἳ αἲἱ Οµτ]βίαπ Ἰΐ6, Ὀαέ πας Ἡασποτ τοα]Ισαξϊοη οἳ {πηρε 
Ῥινιπε ΨΠΙοἩ 6Π8ΏΙΘΒ Αι ΠΙΔΏ {ο ΤΕΠΙΟΤΘ ππουη{αίπβ (Μαΐΐ. αν, 20: 

οἩ. κηΙ, 2). 

ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι. Τ16 πηθαπῖπς οἳ {μθβο {ηἨτθῬ ΡΓδροβΙΠΟΠΣ, 
διά, κατά, ἐν, αΡΡ]Ιεά {ο ἴ]ο Βρϊτι(ς ποτῖς, 18 5 ΤΟΙΊ018. Διά το[ετΒ {ο 
Ἠ1ς ἐπδίγιπιεπίαζζ, κατά ἴο Η1β τοῖζῖ (596 τετ. 11), απᾶ ἐν Το 1ο [αοῦ οἳ 
ἨιπΒ Ιηπατᾶ ππΠπΙοη νηίΏ ἴποβο 1π π]ποπι Ἠοθ ποτΚκβ. ο6οῬ Ἰ/Ιποδχ, γ. 
ἅαταπι. 6 560, ΗΟΤΕΙΕΥ᾽8 ΦΕΤΥΠΙΟΠΒ, Ῥ. 110. 

ἰαμάτων. ΑΑ ἵη Ματ]ς χνῖ. 18; Αοΐς ΠΠ. 7, 8, τ. 15, 16, 1χ. 18, 84, 
χὶχ. 11. 12: ᾖαπιες τ. 14, 15. 

10. ἐνεργήματα δυνάµεων. Τ1{οτα]]γ, τεβπ]ζ5 ρτοᾶιςσθᾶ ὉΥ ἴπθ βοἴϊνο 
οχκοτοῖβθ οἱ βαΡρ6ΓΠ8 ΙΤ] ΡΟΨΕΙΒ, 88 1η Αοίς ν. 1---11, ἰκ. 40, και, 11, 
χνι. 186. Έοτ δύναμις 1π ἴῃο Β6ΏΒΘ οἱ πιταείθ, 1.Θ. παϊρῦγ Ὑοχ], 968 
Μαϊ, νι. 92, χι. 20, 

προφητεία. ἈΒε6 ποίθ οἩ ϱἩ. χἰν. 1. 

διακρίσεις. ἈὮ6αε ποίθ ΟΏ χὶ, 29. Ἠετο 16 εἰσπίῇος ο {αοπ]ϐγ ο 
{οτπα]πς ϐ, οοιτοοῦ ]αᾶσιηθηῦ οη {πο παίατο οἳ ϱρ]τίαα] π{ίοταπςοθΒ. ΟΙ. 
1 ζομπ 1ν. 1. Τηο ποτά οη]γ οσσοατβ Ὠστο απά 1π Ῥοπῃ. χῖν. 1 απᾶ Ηεῦ. 
γ. 14. Τη ἴ]ο {ογπ]οχ Ῥ]αος, 16 15 τοπᾶετεά 1η Α. Υ. ὮΥ απ αἀ]εσίνα, 
εἀοαέζα]”: Ηἴοτα]]γ, ἀἰεεεγπίπα οἱ ἀἰκριίαίῖοπα; ἵπ ἴπο Ἰαΐΐζετ Ὦγ α 
τοτῦ. 

γένη γλωσσῶν. Τ]θβο πετθ οἶίπετ (1) οπρουτίησε οἳ Ῥτασει απᾶ 
Ῥγαῖ5ο 1η 8 Ί8ηΏριββε πΠΠΚΠΟΝΏ {ο ἴΠο βρθαΚετ οἵ (2) (85 Ώεαπ Αονά 
ἴπ ἴοο.) ἴπ 8 Ίθηρααρο ποῦ οταΙπατί]γ ΙΠ{ε]ρ]ρ]θ {ο ΑΠΥ πιαῃἾ. Τηθ 
βῖι οἳ {οηρφαθβ π]αΥ Ῥοββίβ]γ Ἠατο Ιπο]αᾶθᾶ Ῥοῦῖ (5686 Ὠοίθβ οἨ ϱἩ. 
χἰν.). Βπῦ 16 18 ἱπροββίρ]θ-- -υηίἩ Αοΐς 11. 9-11 Ῥεΐοτθ 18, απᾶ Ὀθατίης 
Ιπ πη]πᾶ {με Γαοί αἀάασεᾶ Ὦγ Βίεπορ Ἠ/οτάρπγοτί] ἵπ Ἠῖς οοπαπαθη{αΥΥ 
οἩῦ ὑλλαί Ῥαβεαρε, {λαύ πα πθυοχ Ἠθαχ οἱ ΑΠΥ 9Π6 Οἱ 6ο ΑΡροβί]ες Εἰθίῖπσ 
ἄονφη {ο Ίθατη α Γοτεῖρη Ἰαησηασο, πΏΘΙΘΩΡ ης αἲ] οὔλος παββἰοπατίθβ 
Μπ]8 18 ϱεποετα]]γ {πο Εχεί (]]πς οἳ πΙο]Ὦ πο 81θ {ο]ά---ἔο εχο]αᾶςο {λε 
1468, οἱ Γογείστι Ἰαπρπβ8ροβ Ἠθτθ. “Θαἵ πια]ς σεπέῖθας απηπιποἰαέατας 
εταῦ, πηπ]ύαχαπα Ππραατατη αοοθρεταῦ ρταὔίαπη. ἆΕΥΟΠ1Θ. 

ἑρμηνεία γλωσσών. Βεο 61. χῖν. ,18,26, 27. ΤΠταβπιοπ τοοοῖνο {πο 
αιῖς οἳ 1πε]]εοῦ, ἴλθ ρῖξί οἳ αοφιιαϊηίαποθ πλ {αοῖς απᾶ {ο ἐλοασ]ίς 
οἳ ππεΠ, {με ρἰ[ς οἳ αίτοηςρ τεαπορ οη οἀ, ἴῑπο δὲ οἳ βαρετπαίαγα] 
ῬοπετΒ, ἴμθ ϱ1[έ οἳ εἸοᾳπεπσο, ἴπο ρΙ[ε οἳ βοαπᾶ Ιαπάρπιθηξ, ο ρἰβέ οἳ 
Ίβηραβρε είπες 88 α 5ρο8Κογ ος 8η Ιπίέεγρτθίατ---α]] ρΙ[ίς πιοβῦ πβοξα] 
{ο έπο ΟΠπτοἩ. Ίπ {πο Ἰϊδί οἳ οβῖοες 1η αγ. 38 βαᾳα. ἴΠθ βαΠΠθ οτάου 18 
Γο]]οψεά. Θεε Αρρεπάϊκ {ο Ἠοτε]εγϐ ΦΕΥΠΙΟΠΕ, Ὑοἱ. 1. Βθυπα, χτν. 



149 ι (ΟΕΙΝΥΤΗΙΑΛΟ. [χ11. 1]--- 

11. πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ. ΤΗΙ5 οοηβϊάεταθίοη αΏβο]α{αΙγ εκο]αᾶθβ 
β]] Ῥοδβίίηρ, αἲ] ῬοββΙοΙ]{γ οἳ βδἰθῖηρ πρ οηθ ϱ11{ 88 οβ5οπ/{Ια]17 βαροτίος 
{ο αποίµετ. 10 19 ποτίηγ οἳ τεπιατ]ς (λαῦ πγλαί 19 ρτεᾶϊιοαίθᾶ οἳ ἄοᾶ ἴπ 
Υ6Υ. 6, 18 Ώςτθ Ργεᾷ]σα{εᾶ οἱ Ἠ15 Βρϊτϊ6,. πο ποτᾶ {ταπβ]αῦεᾶ τωογ]εί]ι 18 
ἴπο βΠ1θ ἵπ ῬοίΏ Ῥ]αοθΒ. “πο Βρϊὶτιῦ υγοτκείῃ, ποῦ 18 ποτκεᾶ. Ἡο 
ψοτ]είῃ 458 Ἠο ψ], ποῦ 88 Ἡε 15 Ριάᾷεπ. ΟΠτγβορίοπι. 

διαιροῦν. Ῥοτήοπῖπρ οιῦ. Ο4Μ. Ἡρίοίείαβ, Επολῖγ. ο. 60 τὸν διαι- 
ροῦντα λόγο», 1.Θ. 1Ώθ ΤΘΒΒΟΠ ΠΙΟἩ 8ββΙΡΠΒ ο 686] 198 ρᾳτί, Ο{. Ηεὺ. 
1. 4. 

ἰδίᾳ. Τ1Η1β ποτᾷ 19 αβοᾶ αἀτοτλία]]γ. Α.Υ. βθγετα]1γ. 

19- 81. ΟΟ0ΜΡΑΒΙΒΘΟΝ ΟΕ ΤΗΕ Ὀνιττ ΟΕ ΤΗΕ ΏοΡΣσ ΑΝΡ της Όνιττ ος 
ΤΗΕ ΟΠΕΒΙΒΤΙΑΝ ΟΠυπΟΗ. 

14. καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν. ΤΠΙβ βϊπιῖ]θ 18 α ΤΘΓΥ ΟΟΠΊΙΠΟΏ 
οηΠ6. 14 18 αβθᾷ οἩ Β6ετετα] οοσββΙοΏΒ 7 {με ΑΡοβί]θ. Θ6θ Ἠοπι. χῇῑ. 4, 
5: ἘΡΗ. {ν. 16, ν. 80; Οο]. 1. 19. 16 ας ουοη {απαϊ]ῖαχ {ο ἀθη{ῖ]6 πα]ηᾶς 
ἴγοπι ἴπο πε]]-κποπη αροἱοραθ. οἱ Μεπαπῖαβ Αρτίρρα 1π ΤΗΥΥ τι. 95. 
ΟΕ. ΒΠακθβρε8χο, Οοτίοίαπιδ, Αοῦ τ. Βο. 1. Έοτ οἴπθγ ΘΧαΠΙΡΙΕΡ 568 
Α{οτᾶ πι ἴοο. Τ1ο ροϊπῦ Ώοθτο 15 βοπισγλαῦ ἀεγοπῦ. Το απΙῦγ οἳ ἴῃε 
Ῥοάγ 1η ἴμο {αρΙο αΏογο-πιεηθιοπεᾶ οβΠίτθβ Ιπ ἴπθ 1ᾷ6ι οἳ [ο Ῥοᾶγ 
Ρο]ῖο. ΤΠ ἴλπο ΟΠτίββαη βοἨεπιθ {πο απΙῦγ 18 {οαπά ἵπ ΟἨτῖςί, οἳ 
Ὕποςο 116 αἲ] Ἠ1β τπεπιροτβ ρατίακθ. 

οὕτως καὶ ὁ Χριστός. ΤἩο Αροβίϊθ, 1]κο ΟἨτῖςί Ἠϊπηβε]ξ 1Π ἴ]μα 
Ῥαταῦβίο οἳ {πο Ὑϊπο 1Ώ 07οἨηπ χΧγΥ. (85 8ἱ5ο 1π οἩ. κτ.), Ιάεπβες Ἠ1Β 
ΙΠΘΠΙΡΟΤΒ πια Ἠπηβε]{, ΤἨο Ἠ{α 61ιεγ Ἠνε (α1. Ἡ. 20) 16 πο Ίοηρες 
ἐπαίτβ Ῥαύ ἨίΒ. ΤΊΕΥ Ἠατε ραΐ οη {ο Που” ΠΙΏ (2 Οος. τ. 11: ΒΡΗ. 
Ίν. 94: Οο1. 11. 10), ἴπο βεοοπᾶ Αἄαπι (οἩ. αν. 46, 41) Ἠ/Πο πας οτεβἰθά 
αἴτθβ]Ὦ Ίπ ἴμο Ίπιασθ οἳ ἀοᾶ. Απά ἴλπο τορα]ό ἵς ἴπα Ιάεπβοα{]οι 
οἳ {Ἠεπαβε]γεβ πα Ηίτα, 9ο {παῦ {Πθγ ατο Ἠ15 Βοάᾶγ (ΕΡΗ. 1. 28), α5 
β1οᾶ συ] Ἠίπι, Ίο Β]]αἴΏ α1] {Π]πσβ. Βο Ῥεζα οη ἨΡΗ. 1. 25, ΄Ηίπο 
οὔῖαπι 1]]αά ἔπ ΟΠιγίείο γοῦῖεςβ τεροεθϊέατα, αποᾶ πιπ]{ο οκρτοββῖας ο πιά 
βἰσηίβοβῦ παπα οἶπι Ο]ιγἱκίο, νε ρε Οηἰεέωπι.  Απᾶ Οο]εῦ οἩ 1 6ο. 
1.,'Όπαπα ᾳπἱάάαπα ϱαὈ Ώθο ος πιπ]{1β οὐ νατβ ππεπαδτίβ οοπβἑααηί; 
απ αΏ πηΠ8 ΟΟΠΙΠΙΠΠΘ πποίίοπθ απας ΟἨἩτίβίαβ το Ῥοΐοβύ αρρε]]ατί. 
Ωπιοᾶ Ίου οοπιροβίαπι οκ Ὀθο οὐ Ποπαϊπίρας ἵπ Ῥεαπῃ τοσβ{1β, Εαα]αβ 
ΏΟΏ πιοᾶο Οµγ]βύαπα, εθᾷ οἴῖαπα ἵπ Ἠρίβίο]α αἆ ἘΡΗΘΡΙΟΒ τίγαπα Ῥθχ{ες- 
{απα τοοαῦ. 

19. ἐν ἑνὶ πνεύµατι. Τη{ετα]]γ, ἵπ οπθ ΒΡΙτ{, 1.6. ἵπ υἰτίαε οἱ Ἠϊς 
οροτα{1οη. 

εἰς ἓν σῶμα. “Ώοες Ῥαρίσπα ἴεαοῖ οἳ α ἄῄετεπορ Ώείπθεεη ΟἨτίβ- 
6Παπβῦ ΏοῬβ 1{ ποῦ ταίποτ ἴθασ] ἐ]ιαί 81] {πο Ῥαρίϊσεᾶ 8το Ραρίϊπεά 1πῖο 
οπθ Ῥοάγ2) Ἠουετίβοπ. 

ἐβαπτίσθημεν. 1Τη{εΓαΙΊΥ, Ὑγετθ Ὑθ αἲ] Ῥαρίιπθά. ΑΙ 15 {ο ποτ] 
οἳ ιο Ἠο]γ Βρϊτϊζ---ἴο Βτεί Αγγοβίηρ οἳ {πο ἐΠποιρΏίβ απᾶ απακεη]ης 
ἴλο ἀοτπιαηῦ Ιπβθ]ποίς οἳ 1ο βρ]τῖῦ οΕπηαἨ, {πο σταᾶια] Ῥτοσθδβ πἩετεῦγ. 
οοηνἰοῦίοη 1 Ῥτοᾶιοθά απᾶ βἰτοηρίηεπαᾶ, απ] αὖ Ἰ5ύ ἴ]ο {πᾳπῖτες 
{ογππβ]]γ θητο]]5 Ἠπιβε]Ε 85 8, πεπιῦθγ οἱ {πο ΟΠατοἩ οἳ ΟἨχίςέ, νο] 
19 Ἠ15 Ῥοᾶγ, ΒΡΗ. 1. 298, απᾶ Ῥθ6οοπ1θ οηἡ1]θᾶ {ο αἰ] πε Ῥτϊνί]ερες 
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ψίοἩ Ῥε]οηπς ἴο ἴπο ππεπιΏετβ οἳ ἐπθῦ Ῥοᾶγ. ΟΜ. ἆομπ 11, 9---δ, 
Άπᾶ ποίθΒ οη οἩ. 1. δ. 16 πιπβῖ Ὦο τοπιαπιροχθᾶ {λαίῦ {]οβο ποπ Βΐ 
Ῥατ] πα5 αἀάνεβείπρ Ἠαά Όευι Ὀαρίίσθά 8 αἀπ]ΐβ, 

ἝἛλληνες. ἄΓθθΚ5. Ο5. αα1. 11. 28: ἘΡΗ. Π. 19---11: Οοἱ. Π1, 11. 
Τ]ι9 ἄοβρε] οἳ ΟἨτῖρέ νγαβ Ιπίοπάθᾶ 6ο αΏο[ῖθ]ι αἲἰ πα ]οπα] αηἰπιοβῖδΙθΒ, 
απᾶ {ο απῖζο αἲ] πιοη 1π 9πθ Ὀτούπεταοσα, ἱπβρἰτεᾶ Ὦγ ἴπε Ἠο]γ 
Βρίτϊ6. 

εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι. Ώ6θ ποῖθα ΟἨ 6Ἡ. γη. 21, 22. 

ἐποτίσθημεν. 1ο οπιββῖοη οἳ εἰς Ἠετο Άχθβ {πθ πιθαπῖηᾳ οἳ {Π18 
ποτᾶ, σ]]οῖι Ἠαβ ἔπο βἰρηϊβοαίίοπ8 1π μῖδ Ἠρίβδίθ. Τη οἱ. 1, 2 1ΐ 
Βἰσηίβθβ {ο σίυο ἰο ἀγίπ]. ΟΕ. 8ἱβο Μαΐζ. κ. 42, χχν. 9δ, ὧο. Τί ἴακεβ 
8. ἀοαὈ]θ αοοιβα{Ἴνο, οἱ ἴπθ ῬθίβοΏ, απᾶ οἳ ἴο {Π]Πᾳ, 88 ἵπ {πο Βτδῦ 
οἶιεᾶ Ῥαββ8σο. Τη οἩ. ΠΠ. 6---Β 16 βἰρπῖβος {ο ωαΐετ. Ἠετθ πε πιπβύ 
χοηᾶθχ νγθ ΊγθΓΘ α11 ΡΊνοι το ἁτιπ]ς οἳ οπθ βΡΙΤΙ6, Έοχ ποτίζω ἆοθΒβ πού 
ΒΡΡΕΒΣ {ο Ἠανθ Όθεη αβεά πΙζ 8η 8οοπβ. οἳ {16 πιαζοτῖα] γη γἩΙοἩ 
αηγἰλίπα 15 παίετεᾶ. ΟἨτγβοβίοτα μἰνθβ  ἀἄοπρ]ο εχρ]απαίίοπ οἳ {ἴ]θ 
Ῥ8βραρο. ὨἨο βτβί οἱ αἱ] οχκρ]αίΏβ 16 οἱ ΗοΙγ Οοπιπιαπίοη απᾶ ἴπεη οἳ 
Οοπβγπιβ{ίοἩ. 

14. οὐκ ἔστιν ἓν µέλος. Τ19 Β81Πθ Ἰοαάϊηρ Ἰᾶρα ἵς Κερί ἵπ νίαπ--- 
ἴο ἀἰνετβΙίγ οἳ {αποίΙοἩβΒ, οΏ1σθβ, ϱΗΐ5, Ὀτπίῦ ἴμο ππΙῦγ οἳ {πο Ῥοᾶγ. Ὑο 
ΙΠΟΤΥΘ οοπηρ]θίθ ος αρροβί{ο Π]αβίταίίοη οοπ]ᾶ Ῥο ρίνεπ. Το Ῥοᾶγ 18 
0πο ἐλίπῃ], ΑπΙπιβιθᾶ Ὦγ οπιο εομῖ, Ῥε]οπρίηρ {ο οπο ὐείπῃ, γε σι 8 
ἸπβπΙίγ οἱ νατίοας Ῥατίς, οαο]ι οοπτιραίης Ὦγ πείς αοθῖοη {ο {9 Γ4]1β]- 
πηθη{ Οὲ Οἱιε απᾶ ἰ]ιθ 8απιε Ῥιιροξ6, ἴπο {ο απᾶ αβε[α]πεβς ο {1θ ΤΙ8Η, 

1δ. ἐκ τοῦ σώματος. ἐκ Ίαβ οἶί]ος Ἠετο (1) {ο οτάίπασγ πιεβηίηρ ο 
Φτοοεεᾶῖΐπα /γοπι, οχ (2) 18 88 ἴ]ιθ ταοχθ ππαβδα] ΒΕΩΡ6 οἳ θεἰοπρῖπᾳ ἰο. Ἀεθ 
Ὢγιπου, ἄτ. ἄταπι. δ 4Τ. ὨῬοπα]άβοηι, ἄΥ. ἅταπι, ϱ. 507, οἵίες ἵπ {ανοις 
οἳ (9) ΒορΗ. Τγασλ. Τ84 ἐκ τριών ἓν ἂν εἱλόμην (ΝἨετθ ἐκ Ἠ88 {Πο Βεη5θ 
οἳ α ραγέ οῇ). αι, ἄτ. ἄγαπι. 8 621, οἶίε ΤαΚκο Ἡ. 4: Αοίβ χ. 45: 
Ἐοηπι. 1ν. 16. 

οὐ παρὰ τοῦτο. 10 15 ποῦ {0ος ἴπίβ τθ8βοπ ποῦ οἱ ἴπθ Ῥοάγ. Τ19 
Ῥοδρί Ἠάϊίοτβ 4ο ποῖ ραποίααίθ {Πίβ 5 3 απεβίῖοἨι. πε Ἠαγο Ἠθτο ΑΠ 
ἸπβίαποθῬ οἳ α ἄοαβρ]θ ηορα{1νθ, 9οπ6 Ῥοτίίοη οἳ πΠΙοὮ οοτχθοίβ {16 οἱμογ, 
Βθο Αοίι ἰν. 20. 

17. εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός. “0Ἡβαχτο Ίθτο {πο ἀῑῄετεπορ 
Ῥούπθθη {πο ΟΠτρίαη ἀοοίχίπθ οἳ απΙίγ απᾶ εᾳαβΗζγ, απᾶ ἴ]ια πγοτ]ά”5 
1ά68, οἳ Ιογε]]ῖησ α]] {ο οπθ βἰαπάατᾶ. Τ1ο Ιπίεπήοηπ οἳ ἄοαᾶ πι 
τοβροοῦ {ο {πο Ῥοᾶγ 18 πού {]αῦ {ο τιιᾶο Ἠαπᾶ εΠοτα]ᾶ Ἠανο {πο ἀθ]Ιοβογ 
οἳ ἐῑπθ 678, ος {1ο {οοῦ Ἠαγο {ο Ῥογοςχ οἳ {9 Ῥταϊπ. Ἠορετίδοη. "Το 
ἀθβῖτο βπο] Αη θᾳ πα α» {π15,᾽ αγ Οα]νίη, “ποα]ᾶ Ῥτοᾶιος α οοη{ΙΙ- 
βἶοηπ 'γπῖοὮ ποσ]ά Ῥτίπρ αροπί Ιπιπιθᾶ]αίε ταίπ..  Τηο ἀπίγ οἳ 6ας]ι 18 
{ο ἄο Ἠ1β πγοτ]ς ἵΠ {19 Ῥ]ασθ 1η πλ]ο]ι ο Ἰας βεῦ Ἠΐπα, νηίἩ 8, Ῥτορες 
οοπβἰἀθγαῖοη {οχ {πο τὶσΠίβ αηᾶ ἴ]ο ποεᾶς οἳ Ἠ]8 Ὀτοίμος ΟἨτ58ηβΒ 
πνἩο οοσΡΥ οὔθς Ῥοβ/βΙοηβ 1π {Πο ψοχ]ᾶ. "1 εβοἩ ΤΙΒΗ,᾽ οΟΠΙΙΠΠΘΒ 
Ἐοῦοτίδομ, “ Ἰαᾶ {ιο αρἰτῖ{ οἳ κο]{-εαττεπᾶσς, ἴπο αρίτῖς οἳ ἴπο Οτοβς, 16 
νιοι]ᾶ ποῦ πααἰζοχ {ο Ἠϊπιβθ]ξ πυείποτ Ἡθ ποιο ἀοῖηρ ἴ]θ ποτ οἳ ἴμα 
πηβ]ηβρτίης ος οἳ οπθ οἳ ἴλο Ιπ{οτῖοχ ρατίς.᾽ 



142 1ι ΟΠ/ΙΝΤΗΙάΝΑ. [ΧΙΠ. 18--- 

18. νυνὶ δὲ ὁ θεὸς ἔθετο. Βαῦ ποτ; (]λαί 15, ἆδ ἴ]ιε οᾳδᾳ δίαπᾶς) αοᾶ 
ρ]αςθᾶ, 1.6. αὖ οΓΘ8{ΙΟἩ. 

ἓν ἕκαστον αὐτῶν. Έυετή οπο ο ἴ]επι, Α.Υ. Ἐπαίμοχ, θ86Ί οπθ οἳ 
Ίπεπι. Τη Ιαΐ6ι Ἠπρ]δῆῃ ευεγγ οπε Ἠ8β Ώθσοπας απ δα πϊνα]επ {ου αἰῖ. 

καθὼς ἠθέλησεν. ΑΦ Ἡο π]]εά. Ρδί Ῥααὶ ποα]ά Ἠανο π9 ἄταιν {πα 
1π/6τεποθ {παίῦ οαχ οπΏ Ῥοσσ]ῖαγ ἀϊδροβίήοη απᾶ ἰα]οπίβ ἆγθ αρροϊηίθά 
5 Ὀγ ἄἀοᾶ, λαῦ πο πια Ῥοτίοτπι {πο αρεσϊα] νγοτ]ς 1η {ο πγοτ]ά {ος 
ΥΥΠΙΟὮ πο πθυθ ἀθβιριθᾶ. Ίθ ατο ποῦ {λΠετοείοτθ {ο τερῖπθ Ώθοβίβθ πα 
ἄο ποί ῬοββεβΒ {Πο απα]1ΠοαΒΙοΏβ πγΠΙΟὮ πνθ 5εθ ροββεββεᾶ ὮΥ ο{ΠοΙβ, Ὀα6 
{ο οπᾶεατοισ {ο τησ] ἴ]πε Ὀορί Ῥοβεῖρ]θ 5ο οἳ {πο ση {β πο Ὠατο. 

19. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν µέλος. ΤἩο ΟἨτεαπ ΟΠατεἩ, 8 Βὲ Ῥαπ] 
οοπΙππα]]γ {θασ]θς, ν/ας α ὀοάμ, ὑ]ιαῦ 15, 8η οΥσαΠΙβΠη πΠΙοἩ οοπίαϊπεά 
8. ναβῦ ΠΙΊηΡΕΘΥ απᾶ νατὶεῦγ οἳ Ῥατίβ, 686 οπο πα 1655 οὗ βρεοῖα] 
{αποῦΙοη. Ῥαἱ 1{ α]] Ῥαᾶ εχθ β.π1θ ριχροβθ απά γγοχ]ς, {πο Ῥοᾶγ ποπ]ά 
68856 ύο οχϊβί. 

20. τὰ δοκοῦντα. ἸΝοῦ ἴμοβο π]ΏῖοὮ αγε, 35 ΟἨΥΥΒΟΒΙΟΠΙ ΤΕΠΙΑΥΊ5, 
Ῥαΐῦ {ποβο π]Ἡ]οὮ αγε 1]ιοιρ]ί ίο ΌεΒο. ΤΠΗΙ8 τεπιαχ]ς αΡΡΙΙ6Β ση Ἡ 611] 
ΕτθαίαΥ ἔογοςθ {ο {πο ποθχῦ Υεγβο. 

ἀσθενέστερα. Τ1ε6 πιοτε Γεερ]ο ρατίς οἳ {πο Ῥοᾶγ, {Ἠοβα, ἐ]αί ἵ5, 
Ψ/ΠΙοἩ απθ πιοςδί ἀε]οκίο. Ιοα5ύ αὖ]α {ο {αἷκ ο.γθ οἱ {Παπηρο]νθς, 4γθ ὮΥ 
ἩΟ 1ΠΘΔΠΒ {πο ]εαδί να]παθ]α. Τα ογο οτ {πο Ὀταίπ, [ο Ιπρίαπος, 818 
ΊΠΟΥΘ ἨΘΟΘΒΕΑΣΥ {ο {1ο γτε]]-Ῥαεῖης οἳ ἴῑπα Ῥοᾶγ ἴπαπ οὔμεγ Εἴτοπσθγ απᾶ 
ΥΙᾷΘΥ ΟΥΡΑ. 

29. τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεµεν. 1Π65ο6 πε βπττουπά υηὶθι 
1ποτε αρυαπάαπῦ Ἀοποιτ, 1.6. (1) Ὦγ οαχ αἀπιίδρίοη {μαῦ {Παγ ατο πθςθς- 
β81Υ {ο Ἡ5, απᾶ (2) Ὦγ ο 810 ππθ {ακο οἱ έἼθπα. Τη πιεαποεί ἐταᾶςβ 
816 0Ἠοβο ση πΠΙοὮ πο ο8Ώ εδ ἄἱβρεηξβθ. Α παβοη παΥ οχῖςί 
ψηθοπί ΑΠ ΑΒΙΤΟΠΟΙΙΘΥ οΥ ΡΙΙΙΟΒΟΡΠΟΣ, Ῥαΐῦ {πο ἄαγ-Ιαβοατετ 15 655ε6η- 
{Π1α] {ο {ο οχἰείεησθ οἳ πιαπ.  Ἠοῦετίεοῦ. Βύέ Ῥαα] τηα]ες α ἀἰδίίπο- 
{ποτ Ῥούπεεη {πο Ίεερ]ετ απᾶ ἴμο 165 Ποποιταβρ]θ πιΘΙΙΡΘΙΡΒ οἳ {Πο 
Ροᾷᾶγ. 

ἀσχήμονα. 8Βε6 ποίθ οἩἨ γΙ. 5θ. Μαπγ οἳ {πε πιοβύ Ἱππροτίαηέ, ο 
Ἰθ6αδύ {πο πιοβῦ ΏΘΟΘΕΒΞΒΣΥ, ΓαποβΙοπΒ οἳ πο Ὀοᾶγ ατο ρετ{οτπιεᾶ Ὦγ {πε 
Ῥατίβ υγΏΙοἩ ντο {]άβ τεσβτᾶ. 

34. συνεκέρασεν. 1ἴετα]]γ, ποϊπφ]εᾶ ἰορεί]ον. 

ὑστερουμένῳ, πἩϊοὮ οοπιθς 5Ποτῦ οἳ ΑΗΥ οἱ]6υ. 

26. σχίσμα, 1.6. ἀἰδοοτάκπορ ο 8Ι1ΠΒ απᾶ ΙΠ{ογθςίβ. Ἀ6θ ποίθς ΟΠ 
1. 10, χὶ. 18. «ἄοᾶ Ἠαά ερεοῖα]]γ Ῥτον]ᾶεᾶά αραϊἰηβθύ {ΠῖΦ ὮΥ ρἰνίης ἴο 
ἴποβθ ΠἩο οὔόαΡΥ {πο ]65ς Ποποιχαβ]θ απᾶ ογηβπιθη{α] ῬοβΙθΙοΠΒ 1Π 
βΒοοἱείγ Πο οοπιρεηβαίοη οἱ Ῥεῖηρ {πο πιοβῦ ΙΠάΙβρεπεαῦΙ]θ Ῥοτίοηπβ οἳ 
16. Το ΄ οοπεΙγ ρατῖς᾽---ἴ]ο πεα]{Ἡγ, ἴ]ιο τοβιιεᾶ, ἴπο οα]ναίἰαᾶ, πα 
Ἰπ{ε]]εοίια]---ορίαΙη Ὥοποιχ απᾶ τθβρεοῦ Ὦγ ἴ]μα ΥθΥΥγ παίπτο οἳ ἐλμαίγ 
διΐ56. ἄἀοά Ἠας βἱσπιβθᾶ ἨίΙβ ΙΙΙ επαῦ ἄπο οποιγ απᾶ τθβρεοί βΠοτα]ά 
ϱ6 ρα1ᾷ {ο ποβο {ο πποπα 10 15 ποῦ ΙπβΙποίνε]γ {ε]{ {ο Ὀ6 ον πα, ὮΥ 5ο 
οτᾶστίηρ βοοϊθίγ {παῦ πο ο8ηποί ἄο πΙοαί {πεπι. Βαί ουσ οἶαδβ ἀῑςδ- 
ποίΙοηβ απᾶ ]εα]ομβῖθς, οαχ οοηβ]οῦς Ῥείποεη οαρί{α] απᾶ Ίαδοατ, βεν 
Ἠου Ηέζ]ο ΟἨτίβήαΠΒ Ἠαγε τεα]ζεὰ Π]5 οργίοας ἐταίῃ. 
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ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων. ΑΙἱ νατβ, ΙΠΡΙΥΓΘΟΙΟΠΒ, οοπβΙοῦΒ 
Ῥούψπεσοηι οἶαβ9 απᾶ οἱα85, ατἱ56 ΤΟΠ {οτροί[α]ΠθβΒΒ οἳ ἴμο ἔποῦ ἐμαί ια 
Ἰπ{ογθείς οἳ α]ὶ πιαπ] πιά ατα Ιάρπίϊοα]. Ἀοτ σαη 0Π]8 Γοτρεί[α]πθβΒ Ὦθ 
ολαχσαᾷ προΏ 0Π6 ἨΒΙΙΟΠ ΟΓ 9Π6 οἶαβς οἳ βοοἱείγ. " Τμο βρἰτῖ6 απᾶ {μα 
Ίαν οἳ 1ο ΤΗ{6 οἳ ΟἨτὶς 15 ἴο Ὀ6 ἐλαί οἳ 6ΥοσΥ πααπηροχ οἳ {πο ΟΠΊΤΟΗ, 
απᾶ ἴ]ο Ίαν οἳ πα Πή{ο οἳ Οµχῖςέ 15 (μαι οἳ ΒΥπηρα{Πγ. Ἠοπ Η{{ο, 
ἀπτῖης {πο οἰσῃίθει Παπάτεᾶ 688, Ἠανο {ο Πεατίς οἳ π1θη Ὄθεν ροΐ {ο 
Ῥομήἱ ἰοσείπεγ] ΝΟΣ ση πθ Β4Υ {μαῦ {18 15 61ο {αι]{ οἳ ἴλο οαρ[(α[15ιβ 
απᾶ ἴ]α πιαδίους οπ]γ. 1Τ{ 15 {ο ἑαα]έ οἳ 6ο βοχγαΏί5 απᾶ ἀερεπάθιί5 
πἱδο.’. Πουετίδοη. 

μεριμνῶσιν. 66 ποίθ οἨ γΙ. 82. Ἠστε, βραϊπ, ἔο Α.Υ. 'Ἠαγο ἴμο 
Β4ΤΠΘ σατ6) Ἠα5 οθαβεᾷ {ο ϱΧΡΤΘΒΒ ἴλθ πηθαπίηρ οἳ {πο ἰταπβ]α{οτβ. Τ]θ 
ΑΡοβίΙ6΄ οχριοβΣίοη 18 ΒἴΤΟΠΡΟΣ, ἨβΥθ {Ἠο 8ΑΠΙθ απχὶθίΥ. Το 
ἰτοαῦ]ες οἳ οπθ πιθπαῦθυ βΠοιπ]ά Ὀο {ο ἀοσβ]ες οἳ α11. 

96. καὶ εἴτε πάσχει ἓν µέλος. ΤΠ{5 15 α πα{ζοχ οἳ ἔ]ιο πιοβῖ ογζ]- 
Π8ΣΥ θχρετίθηοθ 1Π {θ Ἠππιαπ Ὀοάγ. Α Ραΐη ἵΠ ΑΠΥ ῬοτίίοἨ, 6ΥΘΗ ἴ]μθ 
1Οβί τοπποίθ {τοπι πο 5θαίβ οἳ 1116, αἲθοί5 ἴμθ ν]οὶθ. Α Ρ]απορ αἲ 
Ἠϊβίουγ ππὶ]] ϱπου ας ἐ]αί 16 19 ἐο 8116 πή(Ἡ {ηθ θοᾶγ ΡοΗ{ίο, ΝΠαῦ- 
σος {8 ΡΗγΡίσοαΙ1Υ, πιογα]1γ, ος βρΙτΙπα]1Υ Ιπ]ατίοἩβ {ο ΑΠΥ 9Π8 Ροτοη 
οἳ βοοϊθίγ, οἵ οἳ ἐλα ΟΠατοι οἱ ΟἨτῖςί, 18 βᾳτο ἵπ ἴῃθ Ίοης τά {0 Ργο- 
ἆποσς ΙΠ4ΤΥ, πποτα] απᾶ βρἰτ{ ια] ἀεθετίογαβίοη 6ο ἴμο τεδῦ. 

εἴτε δοξάζεται µέλος. ΟἨτγβοβίοπι εἸοᾳποεπῇβγ τειπατ]κβ Ἠετθ, “15 
{ο Ποπᾶ οτουπθᾶ) ΑΙ {1ο πια 15 ϱ]ογ]ῇεά. ο ἴπο ΗρββΡρεακ2 Τ]19 
6768 8ἱ5ο Ἰααβ]ι απᾶ τε]οῖσθ.  ΤΠΗΙ8 ρατί οἳ {ο Υεγβο 18 85 {πε α5 {ο 
{οΊΠθΥ. ἸΠαίθυοχ {οηάβ {ο οκα]έ ἴἶιε οπατασίεχ απά Ῥατί{γ ἴπθ της οἳ 
ΒΗΥ 9ἨΠ6 61855, οἵ 6Υεη ΙπαΙνίάτα] ππθπηῦεχ οἳ βοο]είγ, 18 5πτο 1ῃ ἃ 
ρτοαίοτ οἵ 1655 ἄερτοο {ο αῇεοῦ 6ΥΟΥΥ οἴποτ. Ἡ {λε οπθ ἐποαρηί 18 οα]- 
ου]α(θᾶ {ο αἶατπι πβ Ὦγ οα]]πσ οαχ αὐίεπίῖοη ἴο {ο Ιπβπ]έθ πηΙβο]]εξ 
πΏῖσ] πιαΥ Ὦο Ὑτοιρ]Ώῦ Ὦγ οπθ αοῦ οἳ ἐιοασΏ{]εββπθΒβ ΟΥ 56ΙΗΞΏΠΕΘΒΒ, 16 
18 Αη ΙΠΙΠΘΗΡΘ οποοιταρεπιεπύ {ο Ῥθ γοπιπάεᾶ ὮΥ ο οίπθχ ἰ]αῦ ηο 
ποσ]ς ἔοχ ροοᾷ, απἀρτία]κεν Γγοπα πηβε]ββδΏ πιοβίνθβ Ἀπᾶ οαχτεᾷ ουῦ 1Π 
8Ώ ΠΠβΘ6ΙΗΡΗ βΡϊτί6, οΏη ΡοβδίὈΙγ Ῥο ππ(ποαί οςοῦ. 

οἵἹ. ἡὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ. ΊΝε Ἠετο ΤεΙΥΏ {ο {19 Ῥτοροβί- 
{ἴοη οἳ στ. 19, 15, τοπᾶοτοᾶ πΠοΙθ ἀθβηϊίθ απᾶ Ιπ{ε]]Ιρίρ]ο Ὦγ παί ηαβ 
βἶπορ Ώθοη βαῖά. Τηθ Αροβίϊθ πο βαὔ8 (1) ἐμαί οοἱ]εσίϊνεΙγ, ΟἨτιβίαηβ 
8γθ {πο Ὀοᾶγ οἳ Οµτίβί, πάϊινιάπα]]γ Που απο ΗΙ5 ΠΠΘΠΙΡΕΙΒ; (2) μαί 
οἳ ἴ]οδθ ΠΙΘΠΙΡΘΤΡ 6.6] Ί8ς 165 βογετα] οῦῇσο (τοτ. 28); απᾶ (9) Πμαΐ ηοπθ 
οἳ {ἶιοδθ οβῇοθς ἵ5 ΟΟΠΊΠΙΟΠ {ο {ἴπθ ποιο ΟἨΠτίρίαπ Ῥοᾶγ, Ῥιπό 68ο] 
Ῥο]οπαβ οΠ]Υ {ο ἔποςθ {ο ἨΠοπη 16 Ἠα8 Ῥδεη αββίσποαά (στ. 29, 50). /Ἐεί 
ἀπάνθχςε, εοο]ορῖα, πΙμΙ] α]αᾶ πῖςῖ ογραπ τη οὗ Ιπβίταπηθηίαπα αἱ Βρίτί- 
ἐαβ, αἲῖ οοτραβ αΠΙΤη8Θ 8186; απάτη δοο]οβίᾶτη οοσἰζ 1 απ απα, γιγ]βσαί οὐ 
Ρεχγβοῖέ Βρίτϊζαβ, αἱ 1π ϱ8 Β188 ΥΙΤΘΒ εχεχοθαθ.’ Οο]εῖ. 

48. οὓς µέν. 5ΐ Ῥαπ] ονϊάοη(]γ (56ο Ἰπος, ἄτ. ἅταπι. 8 08) πιεαπ 
οὓς δὲ {ο {ο]]ον. Ἐτί Ίο Ότθα]ςς οϐ {πο οοπβίγποίοπ ὮΥ πρώτον, βΠᾶ, ἵη- 
βίοιᾶ οἳ {ο βἰπιρ]θ ϱΏΙΠΙΘΥΑΠΙΟΠ Ὦθ Ἠαᾶ Ιπίεπαεᾶ, Ὦθ ΒΙΤΑΏΡΕΒ {ο 
οβῇοθβ ἵπ οτάεσ οἳ ταη]ς, 

ἔθετο ὁ θεός. Τμ{οτα]]γ, ρ]8οθᾶ, 1.9. Ὑποπ Ἠο {οππᾶσᾶ ἴπο ΟΠατοΠ. 
Β6ο νοχςο 18, οἳ π]ιῖο]ι ἐλ]ς 15 ἐλθ αρρ]οα{ῖοη. 
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πρὠτον ἀποστόλους. ΤΠθ ΑΡοβ!16Β, {πο {οαπᾶςτς απᾶ τα]ετβ οἳ {πε 
ΟπτοἩ, πατο Ετεαί ρ]ασεᾶ Ἱπ ἴπεῖγ τεβροηβῖθἰθ οΏ]σθ. Μαΐό. κ. 1: 
Ματ]ς 11. 18, 14, νι. τ; Τιακο Ἱχ. 1. ΤΠο ο8]] οἳ οὔπεσ ἀϊβοίρ]θ6β {ο 
8 1658 τοβροηβῖρ]ο ροςδῦ 18 τεοογᾶθρᾶ ἵπ Τάκθ κ. 1. Οἱ, 8ἱδο Ἐρῃ. 
1ν. 11. 

δεύτερον προφήτας. (Φεοοπάαγϊή, 1.6. Ἰπ ἴ]α βεοοπᾶ ταηζ ἵπ {ο 
ΟΠαχοἩ. Τὸ πιαγ Ἠοπετετ Ὦο ἰταπβ]αίεᾶ εεοοπᾶϊΙψ. Ἐτορπείβ πετο 
ἴἨοβο πΏο ὮΥ ερεεῖαὶ αἰ[ίε ο ἱπερίγαίίοπ (566 οἩ. Χϊν. 1, απᾶ πηοίε) 
εη]ρ]ίοπαᾶ {πα ΟΠατο] οη {πο τηγείετῖθβ οἱ {πο {αϊ(Η. 

τρίτον διδασκάλους. Τ1οβ86 ΨΊο ψη(] ποτε οτάίπασγ ϱ1Εύ5, Ὦγ {πο 
οχοχοῖβο οἳ ἴ]α τεββοη απά Ἱαάρπιεηπί, εχροαπᾶεᾶ {Πο ογασ]ες οἳ ο. 
ΟἩΥγβοβίοπα τεΙΙΩΥΙΒ {παῦ {ευ ἰααρΏί πηΠἩ Ίβο απΠοτί (Παπ πο 
Ῥτορβοίε, Όεσβιδα πΏαῦ {λπεγ 58] νγ8β Ώιοτο ὑπεῖτ οσα, απιά 1955 ἀῑτεοί]Υ 
Ίτοπα ἄοά. 10 ποτα]ᾶ 5θεπι ἔγοπι {πο 15ίΗ οΏαρίετ οἳ {πο ΄ Τεβομίηρ οἱ 
ἴπο Τπε]νο ΑΡοβ{1ο5.’ επαί {πο {ητεθ οΓά6ΥΡ ἀπόστολοι, προφήται, διδάσκα- 
λοι, χθ]α{θᾶ {ο ἴ]πο πΙΙΕΒΙΟΠΗΥΥ {οππᾶςθτβ οἳ {ο ΟἨΙΧΟΒ, απά {παῖ, ππεη 
α ΟἨτπτο] γπαβ οποθ αεἰζ]θᾶ, Ἡθ Ῥοπθτβ οἳ ἴπο ἴππο Ιαΐΐ6τ ἀεβοεπᾶεᾶ οἳ 
ἴμο ἐπίσκοποι 8ηὰ διάκονοι. 

δυνάµεις. ΤΗ{ετα]]γ, Ῥοπθτβ, οἵ ζαοι10168 (υἱγέιίες, Ὑπ]σαί). ἈΒεθ 
ποίθ ΟἨ οἩ. 1. 18. ἈἨστο 15 πο ἀοαβρί ΙΠπο]ιάθΘΒ ΠΙΤ8ΟΙΘ6Β. 966 οἩ. 1τ. 19, 
90, ν. 4, 8πᾶ ηοΟΙΘΒ. 

ἱαμάτων. ὮΆἘτορθχ]γ, πιεᾶἰαῖπαν. Ἀθθ πο αοοοπηύ οἳ {θ Ῥ]αρταο 1η 
Τηπογᾶ. π. 51 ἕν τε οὐδὲν κατέστη ἵαμα, ὡς εἰπεῖν, ὅ τι χρΏν προσφέροντας 
ὠφελεῖν. Ἠστθ 16 ΠΙΘΑΠΒ, ΠΠ χαρίσματα, Υ8τίοις ϱΗἱ5 οἳ Ἠθα]πς 
ῬούπαΣ, πιεᾶἰαϊχιαϊ υἱγίέμε, 88 Ὑθ βΏοσ]ά βαγ. 

ἀντιλήμψεις. Τ1ὔθγα]]γ, γεσῖρτοσαϊ δεῖειγε ΟΥ ]ιο]ᾶ. Ἠ σπορ απ οὐ ]εοίίοπι, 
Ῥ]αΐξ. Ῥλαεᾶ. 8ΤΑ. ἀντιλαμβάνομαι 15 [οαπᾶ ἵπ Ίιακο 1. 64: Αοΐςβ ασ. 9δ; 
1 Τΐπα, γΙ. 2. Ίπ {πο ]α5ΐέ ρ]8οθ 16 ΠΙΘΑΠΒ 8άΥε. 1η ἴπε οί]ες ὕπο ρ8β- 
Β8665 16 πΊθαΏΒ Ἰεῖρ. ἨεποῬ 16 ΡΤΟΡΑΡΙΨ ΠἹθᾶΏΒ Ἠετο ἴ]ε ροιεγ ο Ιιεῖρ 
οἴΊθίβ 1Ώ γατίοαβ Ψ8ΥΒ, ῬθΠαββ πΙζΏ {πο 1968, οἳ ϱΠατίπρ {μαῖτ Ῥατάεηβ 
(Ἀοπι. κ, 156: α]. γἱ. 9). 1η ΟΙαβεῖοα] ἄπεεἷς 0 56Π59Θ 15 πηοῦ 
{ουπᾶ. 

κυβερνήσεις. «ιδεγπαίίοπ6θ, Ὑπ]ραίθ. ΤΠΙβ ποπ]ᾶά παίατα]]γ πηθα 
ἴλο Ῥοψαιβ υ]Ἠ]οι 4ὐ α πιαη ΤΟΥ Πο ἨΙρῃοθγ ΡοβίδίοΏς ἵπ ἴῃμο ΟµατοΠ. 
Ῥτ{ ΒίαηΙ6Υ (1) {οχ {πο ΤΘΔΒΟΠ 8Ρογθ αββἰρηεᾶ, 85 γγε]] 38 (2) ἔτοπι 1ΐ8 
Ροβ]θίοη απά (8) {τοπα {πο {ού ἐπαί 19 16 απιρ]ογθᾶ 1π {ο Βερίπαρῖηί 
(Ρτογ. 1. ὄ, χὶ. 14, χχ. 18, απᾶ χχἰν. ϐ), 35 με τεπάθιῖπς οἳ α Ἠεῦτεν 
νιοτᾶ βΙρηϊ{γίησ ιοῖεο Γογεδίς]ιί, πποα]ᾶ τεῖετ 16 {ο ο ἀἰβοετηϊηρ οἳ 
βΡΙτΙ{β. Ἑπίό {πο Ἠεῦτενψ πνοτᾶ 18 ἀετινεᾶ ἴτοπι ἃ ποτᾶ ἱρη][γίηρ 
χοῤθ, Απᾶ ἴπο Ῥτορας βἰση]βοβίῖοη οἳ ἐλθ ποτᾶ, 88 οἳ ἴπο ποτά ΊἨεχθ 
πβθᾶ, 16 ἴμο βἴθετβπιαπΏ αγί, ἴπο ατύ οἳ σα]άϊπρ ατὶρΏύ πο τεβρε] οἳ 
ΟπατοἩ ος Βίαΐ6. 

γένη γλωσσῶν. Βε6 ποίθ οἨ νετ. 10. ΄Βεεςδί ἴποα ποτε Τε Πα/{ῃ εεί 
{ΙΒ σΙ{ΐ, απᾶ Ἠούπ Ἡος 6επετγγψΊθτο βββίρηβ 15 πο Ἰ85ύ τα] ϱ ΟἨγ- 
ΒΟΒΊΟΙΗ. 

09. μὴ πάντες ἀπόστολοι; ΤἩθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ῥγϊοβμοοᾶ οἳ 6ΥεΙ7 
ΟΙνΙβίαη (1 Ῥοῦ. Ἡ. ὅ, 9) πο πιοτθ Ῥτθο]ιᾶθβ ἴ]θ οχἰβίθησθ οἳ βρεοία] 
ο/ῇοςθ οἳ απιἰ]ιοτΙϐγ 1η χο ΟΠτβάαη ΟΠατοἩ ἴΠαπ ἴπθ οΟΠΊΠΠΟΠ Ρρτ]εβί- 
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Ἠοοᾶ οἳ Ἴμο {εψ]ε] ροορ]ο (Ἐχοᾶ. χὶχ. ϐ) Ῥτοσ]αᾶεᾶ {]ιο οχϊρίοπερ οἳ ἃ 
βρθοία] οχᾶετ οἳ πποπ αρροϊπίοᾶ {ο παϊπϊρίος {ο ἀοᾶ ἵπ Ἠοίγ πρβ, 
Ίλο Αροβί]ο αρρεα]5 {ο 16 5 α ποίοτίοας Γαοῦ ἐλαῦ αἲῖ πετ ποῦ ΔΡοβί]68 
οἵ Ῥτορ]οίβ, Ὀαΐῦ οπ]γ {]ιοβθ πγ]ο Ίπετο οα]]οᾶ {ο {]ιοβο ο{ῇσθρ. Αοοοτᾶ- 
ἵηρ]γ μονο 18 5οβΥ6ΘΙΥ αΠΥ βθοί οἳ ΟµτΙ5ΙαΠΒ πἨ]ο]ι Ἠαβ πού βεί αρατί ο 
Ροᾶγ οἳ ΊΠΘη {ο πηϊη]βίογ 1π Ἠο]γ (ἨΙπρβ απᾶ {ο εκροιπᾶ {Πο πγοτᾶ ο 
ἀοᾶ,. 'Ἴμοτο α]] {οαςΠαβ, 5475 Ἐβ6Ι18, «Υ/ηθτο ΊΥΘΓΘ ἴ]ο ΊΘάΥΠΟΙΡ 2) 
Τ]1ο ᾳαθβῖοη Ἠθτα, ἨονΘΥΕΣ, 18 ταίηετ οἳ οἱ[ίς απ οἳ ἴπο ο[ίοες ἴο 
ν/μ]οἩ {Ἴιορο ρΙ[ί5 1εαᾶ. 

81. ἵηλοῦτε δέ. ἘΒπΐ 6 ΘΠΙΠΙΟ1Β ΤΟΥ, αεπιι]απιϊπί, Ὑπ]β. ἕηλόω 
(886 ποίο οη οἩ. 11. ϐ) Αἰρπϊβερ οπἰρίπα]]γ ἰο ὂε εαφετ, Γεγυεπί. 
Ἠθτο Ἱν ΤΙΘΕΔΠ5 ἴο δη οπιιῖοις οἱ (2) οποίοι. Νο Ἠανθ ἵῃ- 
Βἰαποθβ Ῥοῦ]μ οἳ ἴμο ροοᾷ απᾶ Ὀαᾶ β6Π86 ἵι {πο Ν.ΤΈ. Έοτ {ο 
{οΥΠ1ΘΥ, 5θθ 2 Οου, χί. 9: α]. ἵν. 18, απᾶ οἩ. χῖν. 1, 59. Έοχ {πο 
Ἰα{ΐ6υ, 5606 Αοΐβ νΙῖ, 9, χν]]. ὄ, απᾶᾷ οἩ. ΧΙΙ. 4. Τμο δέ Ἠθτο ἵ5 αᾱ- 
νοιβα{νο. “ο ποῦ 6ΠΥΥ {πο σΙ{65 οἳ γηῖο] 1 Ἠατο Ώθυπ βροα]/πρ, Ῥαΐῦ 
αἴτη αὖ ἐΠ]πρς 111 Ἠ1ρῃου.) 

μείζονα. Τ19θ τοο. κρείττονα 18 οἸθατ]γ α ΡΊοΒΒ, πΠΙοἩ, πηῖ]ο 16 ες- 
Ῥ]αίΠ5, ἆοθβ πθυθτί]ε]θβς θα]κοη {πο {οχοθ οἳ {ο Αροβί]θ” Ἰαηρπαρο, 
Ἠ1β πιραπῖηᾳ 15 ἐπῖβ. «Ύοα απο α][οσείμον τηϊβίαχκεπ 48 {ο ο σοπῃ- 
Ῥατα[νο να]πθ οἳ {πο ϱΙ{68 {οχ ψγ]]ο]ι οι βθεῖς, Τὸ 15 1] ιο νεῖρ]ο, 
{πο ἰ{αηπσῖθ]θ, ἐπαῦ νγ]ο] τηα]κοβ {ο ἀθοροξδί ΙΠΙΡΤΘΒΒΙΟΊ ΟΠ {19 Β6ἨΡΘΒ, 
ἰλαί γοι ατα ἀθβιχίηρ. Ἀθε]ς τοαίετ {Ἠπΐπρθ {Παπ {Ἠθβο. Απά Ι ν]] 
Ῥοϊηί οτ{ {ο 7οα ἃ αγ ΙποοποείναβΙγ Ἡϊρῃοχ.. “Το οοπο]αᾶο {Πιογο[οχο, 
Ἰοί πο ΤΙΒΠ, Προ Αα Ἰθα]ς οοποθῖῦ οἳ βουτΙαεῦγ ος 1]-αρρ]ϊοᾶ πιοᾷςταίίοἩ, 
{πΙη]ς ου πιβ]η[αΙη ἐλαῖ Α ΤΠΒΏ 68Ώ ΑΘΕΥΟΊ {οο Ταχ οχ Ὦθ 6οο πα]] βιᾶ1εᾶ 
1η {μοθ Ῥοο]ς οἳ ἀοᾶβ πγοτᾶ οἵ {16 Ὀοο]ς οἳ ἄοᾶβ ποτ]; ἀἰνιπΙ ος 
ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΥ; Ραἱ ταί]ου Ἰοῦ παιθη οπάσανοιτ 8 6Π41658 Ρτοβτθββ ΟΥ ῬΓο- 
ΒοἵθΏογ 1η Ῥοί]; οπ]Υ 16ῦ πιοη Ώθύατο (]αῦ {Πογ αΡΡΙΥ Ροί] {ο οπατΙίγ 
αΏά ποῦ {ο Αψε]]ηα, {ο πδε, απᾶ πιοῦ {ο οβίοπἰλ{Ιοη.  Βα0οπ)Β 4ἄυαπες- 
πιεπέ ο) Πεαγπίπφ, Ῥοο]ς 1. 

σα. ΣΤ. 91--0Π. ΧΙΤΠ. 19. Ἔππ ἘκοεΙπβνοββ ΟΕ ΤΙΟΤΗ. 

καὶ ἔτι καθ’ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυµι. Απᾶ πποτθογες 1 5Π6ύ 
σοι α παν οἳ βαροτ]αΏνο οχοθ]Ίοποθ. ΤΗΙ5, Βὲ Ῥατα] ποιά Ἠανο αβ 
απάστβίαπᾶ, 18 πο Ῥοβύ ρ]ῦ ο αἰ]. Έτετ [11 απᾶ Ἠορθ 9016 β]λοτύ 
οἳ 10. Ἠον ΠΙΟ] ΤΠοΥθ {11θ6Π, 6Π1οβο Ιπ[οτίος ϱΙΓῦ5 (Ἀοψοτοι πδθβ] 
1π ἐλεῖτ γαγ) αὈοτπό πἩ]οἩ ΟΠτΙςαΠβΒ αὖ ΟοτίπίἩ πετο Ἠπαηρ]ίης. Απᾶ 
ἴλο β68ΤΟΣ αἲνοιτ 08 σης οἳ ΙπβπΙ{α]γ Ἠϊσῃοι γα]αο νη]] ο[οοίια]]γ 
Ῥτογοεπῦ α]] Ἰομ]οαβίας αροπῦ {πο Ίοββος ϱΙΓί5 Ὦγ πΥΠΙοἩ 1ο παίατα] ΠἹ8Ώ 
15 Ἰπο]ϊπεᾶ {ο βεί βίοτθ, Έοτ καθ’ ὑπερβολήν 1π {πο ΒΕΠΒΘ Οἳ {1θ ΒΙ1ΡεΙ- 
Ἰα01γο βοθ Ῥο]γῦ. τς. 22. 8, οἳ Ἡαπηῖρα], τινὲς μὲν γὰρ ὠμὸν αὐτὸν οἴονται 
γεγονέναι καθ’ ὑπερβολήν. Οα]νΙπ οοπαρ]αίΏΒ, απά ποῦ ψηλοί ο8 156, 
οἳ {πο «Ἱπαρία οδρΙϱῖ5 βοοΒίο) Ἠθτο. πο πογᾶς αὖ ἴπο Ποιά οἳ 018 
ποίο Ῥε]οημ {ο νι]ιαῦ {ο1191/Β, ταίλεχ έλλαη {ο π]αῦ σοθ8 Ώ6[οτθ, 

1. σο8. κ 
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ΟΗΑΡΤΕΗ, ΧΤΙΙ. 

2. µεθιστάναι ΒΡΕΙΤΕ, Ἀεο. µεθιστάνειν ΑΟ. 

8. καυθήσωµαι. Βο ΟΚ. Τἱβοπεπᾶοτὲ τεαᾶβ Κκαυθήσοµαι πα 
ῬΗΕβα. ὙἈοαβείοουῦ απᾶ Ἡοτί τοιᾶ καυχήσωµαι ψι] ΔΑΒ. Ίο πιαδίέ 
6Ίοοβθ Ώείπεεη οηΏθ ο οἶποεχ οἳ πο ἴπτο Ἰαΐίοτ τοαάΙηρΒ, Βο στεαί α 
βο]εοίδπα 8 α. Τπίατο ϱαρ]αποίῖνο ππιιδὲ Ώανο Ὄθει {πο 61ΟΥ οἱ {πα 
οοργἰςδῦ, ῬτοβαβΙψ ἆπο {ο 15 πτιάπσ {ποπ ἀἰσοίαίοη, ΤἨο ἔοτπιεχ οἳ 
{πο πο Β6εεπαβ Ῥρτο/οταβ]θ. 

8. πίπτει ΝΑΡΒΟ. ἐκπίπτε ῬΕβα. 

10. [τότε] αἲἴεΙ τέλειον το. ψηί Ῥθβηίίο. Τεσί ΝΑΒΡΕα γείιβ 
Ταῦ. Υπ]ς. 

1. ἐάν. Ἐνεη 5ΙΡΡΟΡΘ 1 ποτθ {ο. 

καὶ τών ἀγγέλων. Τ1ο Ῥαδρῖς (56ο ΤησΏέ{οοῦ ἔπ 1οο.) Ερεα]ς οἳ {με 
Ίαηριασες οἳ 8ηΏρεΙβ. 1 ἱ9 Ῥοββῖρ]ο ἐ]ιαῦ Βὲ Ῥατ] πιαΥ Ῥο το[ογτῖηρ {ο 
μ]5 ποβίοΏ. Απάᾶ Ἡθ Ἠπηβε]{ αἱδο βρεα]κ (9 Οο5. χα. 4) οἳ Πεατῖηα 
ἐπηβροεακαβ]ο ποτᾶβ πγ]ο] 16 16 ποῦ Ἰαγνία] {οχ Αι. ΊΊᾶη {ο αίθυ, ὙΥΠΘΗ 
Ἠο πας “ομασΗί πρ ἴο ἴμο ἐΠ]τά Ἠδανεη. Ῥαΐ 16 18 νειΥ Ῥοββίθ]ε θα 
Ἠο 18 οηΙγ πβῖηρ {6 Ίαησπασο οἳ τ]πείοτῖοι] Ἠγροετθο]θ απᾶ ΠΙΘΑΠΒ ἩΟ 
ΏΙΟΤΘ {Πατ ]αηριααρθς οἱ απηρε]ῖο Ώεαι{γ απᾶ Ροΐφογ. 

ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω. ὙΤεῦ 16 1 Ἠαγνε ποῦ 1956. Τ16 Α. Υ. πιακος ἔχω 
βαη]αποίίγο Ὢστθ. 16 15 ἀοπρί]οβς Ιπάϊοβνθ. Απᾶ βο {πο Ἠενῖδεᾶ 
γετβῖοη ἴα]κορ 10. ΤΠε Α. Υ. Ίαςδ πη{οταπα{α]Ιγ ἀερατθᾶ Ίθτε {τοι 
ἴπο εατ]1οί τοπάστίηρ ἶουε οἳ Τγπᾶα]ο απᾶ ΟταΠΠΠΘΙΥ (ΠΙΟ {11θ Ἠθτνίδεα 
γετβίοη Ί8β τερίοτεᾷ) απᾶ ας {ο]ογεᾶ πο Ὑπ]σαίο σατίἰα». πας 
{ο [οχορ οἳ ἱΠ18 εἰοααπεπῦ ραπεσγτῖο οπ 1οπθ 15 Ιπιραῖτθᾶ, απᾶ ἴ]ο 
αρτθεππθηί Ῥούπθοη {πο νατίοιβ πες οἱ ἴπο Ναι Τοβίαπιθπύ ΤΠΤΙΟΠ 
οὐβοπιγεᾷ. Ἀ66 ποίθ οη οἩ. ΥΏῖ, 1. Τ16 αἶπι πο ἀοτπὈῦ οἳ ἐπε Ὑπ]σαίο 
ἰχαπβ]αίοΥβ π8β {ο αγοῖᾶ {πο Β6ΠΡΠΟΠΡ αββοοϊαΙοΏβ πγπῖοἩ πο Τιαβῖτ 
ψ/οχᾶᾷ απιογ βΒαρρεβίεᾶ. ἘῬτπῖ ἴπο Ἐπρ]μεῃ πγοτᾶ ε]ιαγίέη ἩΒ5 ΠΘΥεΙ τΊβεη 
{ο ἴ]ια Ἠαὶσηί οἱ {πο Αροβί]εβ αγριπηθηί, Αί Ῥοβῦ 16 ἄοθρ Ῥαὲ βἰσηϊγ 
α. ΚΙΠάΙΥ Ιπίοτοβύ ἵη απᾶ {οΥρεαγαποθ ἴοπατᾶς οἴμειβ. Τὸ 185 ἑαγ ἔγοπα 
βαρρεβίϊης {ο ατᾶεηπί, αονεα, οηοιρείῖο Ῥηϊποϊριο υγΏῖοἩ ἴπο ΑῬροβί]ο 
Ἠαᾶ ἵπ νῖου. Απᾶ {ποασῃ ἐμε Ἐπορ]Ιβ] γγοτᾶ ἴουε Ἱπο]αᾶςς {πο αοοίῖοπ 
ΨΠΙΟἨ ΑΡΥΙΠΦΒ πρ Ῥεύπγθθη Ῥ6γβοηβ οἳ ἀἰΠεγοηέ Εοχες, 16 15 ϱοπετα]]γ ππ- 
ἀθγρίοοᾶ {ο ἀθποίθ οπ]γ ἴπο Ἠ]σ]μοεγ απᾶ ποβ]εγ {ΟΥΡ οἱ ὑπαῦ αβθσίίοἩ, 
{πο 1ούγε Ῥεῖηρ ϱσπιαάπεᾶ ππᾶεν {Πο πατηθ οἱ ραδείοπ. Της Τ ἴδα 
βαϊζαρ]ο εᾳπϊνα]επί ἔοτ {πο ἄγθεῖς ποτᾶ Ἠθτο βεᾶ, πΠ]ΙοὮ (56ο Ώθδαν 
Β{αΏΙ6Υ΄5 ποῦθ) Ο91Π6Β 1658 οχἰβίοησθ {ο ἴπο Ἐ]μ]6, βίπορ 16: ἆοθς πού 
8Ώρεαχ 1η Οἰαβεῖσα] «ἄπθεῖς, απᾶ 15 Βτεῦ {οαπᾶ 1π ἴλα Βερίπαρϊηί 
ἰχαπβ]αΙοη οἱ πο Ο. Ἑ. Β6θ 8ἱδο Μν Οαιγ5 ποῖθ οἩη Μαίύ. κχὶν. 19. 
10 18 ππαζετῖα] ο ποῖίε (1) πα πο Ν. Τ. ἴα]κοθβ α υοτᾶ ἨΠΙ«ΠΟΥΠ {ο 
ΟΙαββῖσα] ἀποαε]ς {ο εχρτεβς ἴπο τε]αθίοη οἳ ΟΠτίβθῖαπΒ {ο ἀοᾶ απᾶ {ο 
εβοΏ οἴἩεχ, ῬεοβΆβο (]αί το]αθῖοη πας απ]κποιη {ο ο Ἡεαίπεη πποτ]ᾶ 
(«Ποιρ] ποσα {ο {Πο ἆ6τν, 4 155 αβο {π ΤΙΧΧ. Ρτογθϐ). Απάᾶ (9) 1ὲ 19 
ποτ οὐβοτνίης Ἠοῦ, ΙΙ ἵη Ἐπσ]ϊβη πο Ἠαγο Ὀαῦ οπθ πποτᾶ {ο 
6ΧΡΙΕΒΒ {19 {μτορ ἄχθε]ς 9Π65 ἔρως, φιλία, ἀγάπη, 5πς]ι 18 ἴα βἰτοηπρί]ι 
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οἳ {πο ΟΠτ]ρίῖαη εἰοπιοηῦ 1Π οἳσ {ποασῆε, ἐπαῦ ἴπο Ἰαΐΐίον 1άεα ἀοτηῖ- 
ὨΒ{θΘΒ ἴμο ταοβῦ, ἸΜοθγει οΟΠΙΡΗΙΘΒ {πο επ]οβΥ οἳ ἔρως ἵηπ Ε]αῦ. Φήπιρ. 
197 ο, 5, Β. 

χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµμβαλον ἀλαλάζον. ΤΗ Αροβί]ο τοίογβ Ἠετο {ο 
ΑΒ. ο]. ὅ, πετο ἐμαθ Ἠεῦτον ΒΡρεαΚΒ οἳ ογπιῦα]ς οἳ 6οαπς) απᾶ ΄ογπι- 
Ῥα15β οἱ εἰαπσοιχ, απᾶ ἴλο Βερίπασίηπ{ τοπᾶογβ αἰπιοξύ Ὦγ μα βΒ81Πθ 
ποτᾷς α5 9ύ Ῥαπ]. Ο8, οἩ. χὶν. 7, πηθχθ ἴμο ἄἱῄεγοπσο Ὠθύπθεη Π 
πηπηθαηῖησ ποῖδθ απᾶ τεα] τηπβίο 18 βΡοκαη οΓ,. ΑΙβοΟ Χαμ, 1ε Τε 
Ἰφιιεεἰγί 1. ὃ ὥσπερ κύµβαλον ψοφεῖ πρὸς τῷ δαπέδῳ ἡ κοίλη ὁπλή. 

2. εἰδώ. 60 ποῖθ οἩἨ 1. 11. 

πίστιν. Τη ἴ]ιο βοη5ο οἳ οἩ. χΙῖ, 9, π]οχο 56ο Ποίθ, 

ὥστε ὄρη µεθιστάναι. Α αποίαῖοπ οἳ ποτᾶβ τοοοτᾷεᾶ ἵπ Μαίῦ, 
αγ], 20, κχι. 21. ὙΠοίπον δὲ Μαίίποεν5 ἄοβρε] πετο αἰτοαάγ πτ]ςίεη 
ο ποῦ (88 8οπιθ Ἠαγυο αββοτίοᾶ, Ὀαί πη]λοαῦ απγ ἀοβπ]ίο ογἰάσηορ ἴπ 
βαργροτύ οἳ {πο αββοτ{οπ), {μεςβθ ποχάς Ἠαά τοασλεᾷ 6 Ῥαπ], απᾶ {8 
τηπβῦ ο τοσατάοᾷ α5 α οοπβτπια{]οη οἳ {πο ἰτα{] οἳ {]ιο ἄοβρα] παντα ᾖνε, 
16 15 πιοβῦ τοπιαχ]κκα Ὀ]θ, Υ/Ἠθη πο οοηβΙάθΥ ἐπο το]αίοπ Ῥεύγοση Βὲ Τα] 
απᾶ Βΐ Ῥαπ], ἐαῦ που αρρεας ἵπ α ἀβετοπί ἔοτπα 1π Βὲ Τιακο (αν. ϐ). 

οὐθέν εἰμι. Τ]α Αροεβί]ο ἆοθβ ποῦ εαγ {]αῦ ἵ6 ἶ5 Ῥοββίρ]θ {0Υ 8 ΤΙΔΠ 
{ο Ἠατο αἰ] {μαβο ρΗΐς πνηΙ(ηοπῦ Ἰοσ6. Ἡο οπΙγ βαὖβ ἴμαί 1 16 Ίσεγε 
Ῥοββίρ]6, 16 πγοα]ᾶ Ὃε πδε]οβΒ. Ῥπῦ γεαῖΙ ἴαϊθα, 1π ιο Βοτιρίατθ 8Θ6ΠΡΟ, 
νη(λοτί 1ογο, 8 απ ΙππροββΙριΠίγ. Οἱ. ἄαἱ. ν. 6: ἨΡΗ, 11, 1τ, 19, ἵν. 
19---16: ᾖαπιθρ 11, 18-26. Ἔταο ΟἨτὶβίαπ {αλα απ]{ίθς πδ {ο ΟἨτ]εί, 
ΊγΠο {8 Τουο. 

8. Ψψωμίσω. ΤΗ{θγα]Ι]γ, {ο Γεεᾶ τοζ(]ι Απιαῖῖ πιοιέ]ιΓιῖς 45  Ώπχβο ἆοθβ 
ο ο]]]ά. Ῥεο ΑτδίοΡΗ, 1ΙΗΜἰείταία 19 ἡ δὲ παιδίον...ἐψώμισεν: απᾶ 
ΟἨτγβοβίοια, Τὸ πβπα]1γ {α]κερ πο αοσαβδα.Ίναβ, οπθ οἳ {ο ΡετβοἩ, {1ο 
οίπεχ οἳ {ο (Πίπᾳ. ἈΈἨσοτο ἴμο βτεύ οἳ ἴποςο 15 ποῦ οκρτοξξεεά Ῥαΐ πη- 
ἀατείοοᾶ, 15 1 Ξεοᾶ Ῥοορ]ο οπθ Ὦγ οπθ ψΙτἩ α1ἱ πιγ ροοᾶ5, οἵ 45 Ο090]6- 
τᾶσο (5εο Ώεαπ ΒἰαΠΙ6Υ΄5 ποίθς ἔπ ἶοο.), ἰ]οιιφ]ι Ι ἆοῖο αιοα αἲῖ πι 
Ίτορεγίη ἴπι πιοι]ι]μῖβ. Ῥεθ ζομπ χΙΠ. 26, Ὑγμετο {πο ποτᾶ ψωμίον, 
ὑαηρ]α{θᾶ 5ορ ἵπ οἩχ ΥοΙΒΙΟΠ, 15 πβοᾶ. ΤΠ πο Ῥατί οἳ {ῖς Ῥαββασε 15 
ἴλθ Ἱπαάθ(πασγ οἳ {πο ποτᾶ εἸιατίί ἴο εχκρτοξβς Βὺ Ῥαμ!5 πιθαπίης 
ΏΊΟΥΘ οἸθαχ]γ ϱἩπθύγη {Πατ Ἠθγθ. ΤΠ9 ραββασε πιϊσΏί Ὦο τοπάστεᾶ: ϱ1ξ Τ 
Εἶνο αἰ] ταγ ϱοοάβ απαΥ ἴπ ολατί( απᾶά Ἠαγο ποῦ Ιοτο...16 Ῥτοβίοία 
πηρθ ποἰΠίπηρ.᾽ 

ἵνα καυθήσωµαι. 66 ΟπΙΕίσα] Νοίθ. Ολους ΙΠπβδίαποθβ οἳ (λῖς {οστη 
8ο {οππά 1Π ιο ΜΒΡΒ. Ότί ἐλεῖτ αα{λοσΙϐγ ἶ5 ααεεοπεᾶ. 6 Πας, 
ἄγ. ἄταπι, δ 19. Τηδίαποθς τηΒΥ Ὀο Γοαπᾶ οἳ Βαζ] πηϊθία]κθς α5 {]ιαῦ 
1η {ο {θχί ἵπ {ο Υοτγ Ὀθεῦ ΜΒΡΒ. καυχήσωµαι 566ΙΏΒ {ο Ὀθ 8 οοπ]εοίατα] 
οπηεπᾶα{Ίοπ ο} καυθήσωµαι, 19δο]ξ α πηἰδία]κο {ΟΥ καυθήσοµαι. Έοτ ἰθ 
βεηίοπσθ {λοιρ]ι Ι ἀεἰίυεν τρ πι ὑοᾶν ἴπι ογάεγ ἐ]ιαὶ 1 πιαν ὑοαθί ΒΕΕΙΩΒ 
{ο 6ΟΠΥΘΥ πο Υ6ΣΥ βα{ΙςίασίοτΥγ πιεαπίηᾳ. 

.. ἵνα Ἠοτο 15 ἐπ ογᾶετ ἐ]ιαὶ. ποχο 15 Βπο]ι α ἐμίπα 6ΥοΠ 45 πιαγίγτᾶοπι 
1η α Πητᾶ, ἀεβαπί αρἰτίξ; ποῦ ρτοπαρίεᾶ Ὦγ Ίουο οἳ Ομτίεε, Όαέ Ὦγ 1ουθ 
οἳ οπεβε]Ε; ποί βρεϊημίης {τοπι {πο ἱππροββίυί]{γ οἳ ἀοπγίηπς Ἠίτα {ο 
Ἠλοπι γθ οὖς Β]] (οοπηρατθ Ῥο]γεαχρ'5 πο] γοχᾷς, 'Εἰρλίγ απὰ βἰκ 

κο 
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6815 Ώανο 1 5ογγοᾶ Ἠϊπι, απᾶ ν]Ώαΐῦ Ῥας Ἡε ἆοπο ἐλαῦ Τ ϱΠοτ]ᾶ ἄεηγ 
Ἠίπῃα 23), Ρας {ποπι {πο τεβο]αθίοη ποῦ {ο β11ουγ ἐ]ιαῦ πε Ἠανο Ῥθοτ ἴπ ἔ]α 
ΨΊΟἨΡ. ΘΠΟἩ α ππατίγτᾶοπι ποπ]ά Ῥτοβί ηθϊί]ῃαν Ἠϊπι νο ϱαΠοτθᾶ 16, 
ἨΟΙΓ ΔΗΥ 9Η9 ε156. 

4. ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ,  χρηστεύεται ἡ ἀγάπη. ΤΠο Ετεί 1ο 
Ῥαβείνο, {μα βεοοπᾶᾷ {ο αοἴϊνθ, οχογοῖ5ο οἱ Ίογα; ἰ]θ οηπθ οπάπταποσθ, 
ἴπο οἴῃεχ Ῥεπεβοεπσο. Τ1ο Ῥαποίπαίίοη οἳ ἴΠΙβ Υαιβδο 15 ἀἰετεπί 
{τοτη {παῖ οἱ ἴπο τεο, θεχῦ. 

οὐ ζηλοῖ. Τ16 ποτᾷ 15 Ίεχθ πδεᾷ {η 8 Ῥαᾶ 5εΏ5θ6. Βεο ποῖίθ οἩ ο. 
πι οὐ, 

οὐ περπερεύεται. Βεο Ματο. Απγ, Ἰ{εᾶ. ν. δ. Ὦο ε]αξββες {ιο {ΘΠπρογ 
οἱ παῖπᾶ Ἠετο Ιπιρ]]θᾶ σης] γογγύζει, κολακεύειν, τὸ σωμάτιον καται- 
τιᾶσθαι 5 ἴΠ]ηρβ πΏΙο]Ὦ α ΤΙΔΏ ο8πι ΟΥΕΙΟΟΤΩΘ 11 Ἠο πτ]]. 

δ. οὐκ ἀσχημονει. Τηο Ὑπ]σαίο τεπᾶςτς Ὦγ απιδἰέοδα; Έπαβπιας ὮΥ 
}αδίίάίοδα; ἨΝ1ο]ΙΕ ὮΥ οουείίοιι8; ἀοί]ι πιοί [γαιοαγᾶἰμ, Τγπᾶα]ε. θε ποῖθ 
ΟἨ 6Ἡ. ΧΙ]. 29. ΑἱΦο οἸ. νΙι. 96: απᾶ οἳ. Ῥοπι. 1. 97: Ἐσν. χτὶ. 15. 
να 16 ππΘΒΏς 18 ποῦ Ῥείταγθᾶ Ιπίο [ογροίίαίποββ οἱ π]αῦ 18 ἆπε ἴο 
οἱ ΠθΓΑΒ.᾽ 

ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς. 866 ΟΠ. Σ. 94, 98. 

οὐ παροξύνεται. Τ19 /οοπίοη{θῖοη) Ῥείπθοη Ῥατ] απᾶ Ῥατπαδας ἵ8 
ομ]]εᾷ α παροξυσµός, Αοΐςβ αγ. ὃ9. Ίο ομπ 566 Γτοπι {ΠΒ Ῥ8ββᾶσθ 
τπαῦ ού Ῥαπ] τορτείεᾶ 10. 

οὐ λογίζεται τὸ κακόν. Ιπιραβεῦἃ ποῦ ἴπθ εν], 1.6. Ώεατς πο τη8]108. 
Οµτγβοβίοπα εκρ]αῖηπς 165 Ὦγ «ἐς ποί φιιρίοίοις.᾽ ἈὮθε Ῥοτα. Ἰν., πῃθγθ 
Όπα πγοτᾶ 15 ταηε]αίθᾶ ΙπάϊΠετοπ{]γ «τεοκοπεᾷ” απᾶ «Ππραζεᾶ.” 

6. οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ. Οἡ, Ῥ5. ν. 4, ὅ, ΄Τηοι ατί ποί α ἄοᾶ 
ἴπαί Παίῃ Ῥ]εββατο η πιοκεᾶπεςς: ἴποα Ἠαίοςδί α1] ποτ]εγς οἳ ΙπΙαπ1{γ.᾽ 
Απά ΤΟΥ {11ο ορροβ1ΐθ, Ἠοβ. νΙ, 8; Ῥοπι. 1. 9: 2 ΤηΗ68ς. ΠΠ. 19. 

συνχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ. Ἐε]οϊοθίι πηΙῦ] υπο ὑταῦπ. Τιοτο τε]οϊοθί]ι 
ψη η {ο νιοίοτγ οἳ Τταῦῃ 1π' ἴπο ποτ]ᾶ, απᾶ αἲ {πο οοπ5εαπθηῦ ἄθο]πο 
οἱ αητΙσΗΏ{ΘοΒΠΘΕΒ, ΥΙΟ 18 {πο ορροβίίθ οἱ ταίῃπ, Οἱ. 9 ΤΗΕΘΒΡΒ. 11. 
10: 2 ζοµη 4. 

π. πάντα στέγε. ῥδιῇογ, Ὑπ]ραίο, απᾶ Βο 1ο]! απᾶ Τγπᾶα]ο. 
Ῥ6ο ποίθ οἩ οἩ. Ἱκ. 12. Ἠστε 165 πΊΘΑΠΒ {ο επᾶατο ραΙεπ{Ιγ Ππάϊση1ζ]ες 
απᾶ αβτοπῖς, βατ οἱ οοπτδο πηεγθ {πο πο]]-Ρεῖπσ οἱ οὔμοτς τεαΊτθβ 
Όπαί {Ίου βΠοτ]ᾶ Ὀο τερε]]εά. 

πάντα πιστεύει. 'Νοῦ ἴπαῖ α ΟἨτ]βήαπ ελοα]ᾶ Κποππσ]γ απᾶ νψη]]- 
1πσ]γ ϱαῇετ ἨΙπιβε]{ {ο Ῥο Πππροβεᾶ αροἩπ;: ποῦ {παῦ Ίο βΠοπ]ᾶ ἀορτίνα 
Ἠπηβε]{ οἱ Ῥγαάεηςσθ απᾶ Ἱπάρπιεηί, Βο {μαῦ Ἡθ 1η8Υ Ὀο {πε πποτθ θβ5ΊΙΥ 
ἀεοεϊτεά; Ῥαῦ ἴπαῦ Ὦε εΠοτ]ά οδίοσπι 15 Ῥείίαν {ο Ῥε ἀεοεϊτοᾶ Ὦγ 5 
Κπᾶπεβε απᾶ ρεη/]εηπεβς οἳ Ἠεατί, ματ 6ο {π]ατο Ἠϊ5 Ὀτοίμετ Ὦγ πθεᾶ- 
1685 ϱαςρ]οῖοπ.᾿ Οα]νίπ, «Τί 15 αι παγς τοιᾶγ {ο ἑΠίπ]ς {με Ῥα5δέ; {ο ραί 
ἐλο πιοςδῦ {αγοπταδ]ε οοπβἰταοίίοη οἩ απγ{Πῖης; 15 σ]αᾶ {ο πια]κο α1] ἴπο 
811ούύαποθ Του ἨππιαἨ Ὑγθβ]κηθςς γγἩΙο] ος Ὦο ἄοπο πημοαῦ Ῥείταγίησ 
{μθ ἐγιίῃ οἳ ἀοᾶ, Ὃν 6ὀοκο. Βἰπ]ατΙγ Ἐταβπαας απ Ἰ6βΙαγ. 
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πάντα ἐλπίζε, (1) ΟΓππαη, οἳ ψ]οπα Ίου6 π]] οσες Ἠορθ {ια Ῥορέ, 
απᾶ ἄεθῃα το[ογπΙΒ{ΙΟπ Ῥοββ1θ]θ ἵπ πο πιοβύ Ἠαχάεπεᾶ οβρπᾶάθιβ; απιᾷ 
(9) οἳ ἀοᾶ, ενα Ἠο υγ] Ὀχίημ ροοᾶ οιῦ οἳ εν!], απᾶ ἴ]ιαί αἲ] ιο εν]]Β 
οἳ {1β {ο νΙ]] ἵββιο α]Ηππκ{6Ιγ 1π πο ὑτῖαπαρῃ οἳ ροοᾶ. 

πάντα ὑπομένε.. Βηβίαϊηβ {ο ἐ]ιο οπᾶ, πη(Ἡ πΠβἩαΚεη οοπβάεησο 1η 
{ιο ϱοοάποβς οἳ ἀοᾶ, αἱ] {ιο ρογβοσαύΙοΠ8 απᾶ αβΙοΙΙοης οἳ 0118 19. 

8. πίπτει. 36ο Οτῖϊοα] Νοΐθ. πίπτω 18 {οππᾶ 1Π {πο ΒΕΠΒ6 ΟΕ 6οπια 
ο ἀεδίγιοίίοπ ἵπ Ῥ]αῦ. Ρ]ιαεῖ. 100 Ἐ καὶ τοῦτο ἐχόμενος ἡγοῦμαι οὐκ 
ἄν ποτε πεσεῖν, ἀλλ᾽ ἀσφαλὲς εἶναι. 

προφητεῖαι. ΤἩο α]]αβίοη 16 {ο ἴ]αο ερ] πα] ρ][ίς πιεποποᾶ ἵπ 
πο Ἰαξί οΏαρίοτ. ΤἨο ρΙ[ί οἳ Ῥτορ]Βθσγ (566 ποῖο οἩ 6]. χἰν. 1) γη] Ῥε 
ηΟ Ίοπραι πορῖθᾷ νηθη αἲ] ππθΏ α1θ ΙΠ ἴ]θ Ῥτθβοποθ οἳ {1ο εἴετηα] 
γοχ]δεΒ Γοχ νηΙοἩ {15 Η1ο 15 α Ῥτορατα/{Ιοῦ. 

καταργηθήσονται. ΑΑ {4Υ 88 τοχρα] αοσοπταςσγ 15 οοποθγπεᾷ {1ο Α.Τ. 
15 τεπηατ]καὈ]γ ταἰρ]εαάἴπρ 1π {Π]β Ῥαβεαρο. 10 {ταηβ]αίες ἐκπίπτει απᾶ 
καταργηθήσονται Ὦγ Γαἰῖ, απιᾶ καταργηθήσεται ὮΥ υαπίε]ι αιὐαί. ὮἈῬεθ 
οἩ. 1. 98 ποίθ, απᾶ Υ6ΙΒΘ6Β 10 απᾶ 11 οἳ Οῖ5 ομαρίατ. 

γλῶσσαι. ἨΒοΐμ (1) ερεα]ίπρ ιοί] {οπριεδ, ΝΥΠΙΕἩ 85 ἃ βἶση (566 ΟἩ. 
χῖν. 232) γη] Ὦθ ΙΠΠΘΟΘΒΒΑΣΥ ΥΊΘΏ Ὑθ 41θ 1π λαέ ἨεανεπΙγ αΏοᾶς 
ΝΘΥΘ πο βἶσπβ απο ποοᾷςᾶ, Ὀαΐ πο απο ἴπ μα Ῥτδδεπσοθ οἳ {πο {μήπρβ 
βἰση]βεᾶ, απᾶ (2) αἴνεγε ἰαπιαβοδ, υἩῖοἩ 8α]] οθᾶ5δο ΠΠεπ {πο οἱΥβ6 
οἳ Ῥαῇα] 15 τεπιονθᾶᾷ 1π ἴ]αο 'ο]γ οἵίψ, Νενυ ᾖεγαβα]οπ) πΥπῖο] β]α]] 
60Π16 ἆογφΏ {γοπι Ἠθ8Υ6Π, απᾶ 1π ΠΙΟ α1] Οήπρς ϱΠα]] Ὀο πιαᾶο Ἠθυ, 

καταργηθήσεται. Ἀεθ ]αβΐ ποίο Ὀαΐ οηπθ. Ἠατίμ]γ Κποψ]εᾶσε (5ε8 
ποῖθ ΟἨ 6Ἡ. κ, ϐ), 858 ἴ]θ τορι]6 οἳ α Ῥχοςθβδβ, 45 ασαπῖτεᾶ Ὦγ ]αῦοτς, 
οὐὈβεγνα{ίοη, αγσαπθηξ, ἴμθ οοπηρατίδοη οἳ {αοί5, ἴπο Ῥα]αποῖπρ ο Ρτο- 
Ῥαδ1θς, 15 οἳ ΠΜ] πβο {ο τπ5 π]θη θ ΘΠΙΟΥ πο αοὐα] νὶείοη ο 
{ΠΙπρβ α5 ἴ]ου 8τθ. Έτεπ {πο αΠαΙοΡΥ οἳ ος οατίἩ]γ εχροτίεηοθ ΤΙΒΥ 
Ἰοπᾶᾷ τπβ {ο {5 εοπο]αβίοἩ. 

Οταν Πίο βγείαοπιβ Ἠατο {Ποῖτ ἆαγ, 
ΤΊεγ Ἰανθ ἰλεῖτ ἆαγ απᾶ οοµ5ο {ο Το.) 

ΤΕΝΝΣΡΒΟΝ, ἴπ Μεπιογίαπι. 

ῬΠΙ]οβορ]ίο ἀοείτῖπθς απο Ιπ Γα5ΠἵοηΠ {ος α πΠ1]6, απᾶ αγθ έἶλοη Ββ1Ρ- 
Ῥ]απίοᾶ ὮΥ οίμαιβ. Τ]1ο9 Ἰοαγπῖηρ οἳ 0ΠΘ Ρ6πΠεταίΙοη 18 {ο ΙσΠοταΏςθ 
οἳ ο ποχζ. ΤΠΘοσΙθΒ ΙΥΙοἩ απο Ῥορα]ασ ἴο-ᾶαγ Ῥτονο]κο α 5116 οἳ 
ἀθτίβίοη {ο-παποχτοῖ. ΤΠο ἀἴδοονθιγ πΥΠΙοἩ 15 {1ο Ῥτίάε οἳ 9Π6 αμο 18 
βαρογβοᾶεᾶ πα βα0βοαποπί οπθ. Της 15 οατ{]]ν Ικποφ]εᾶρο Ῥτοπς {ο 
1956 188 Υα]πο. Ὑβάοπα, βαὖς βία, 8 ποῦ ἴΠαβδ {ο Ὀθ βεί αδἱᾷο, 
Ῥεσα 5ο 165 Ῥογ/θοίΙοπ οοηβΙ5{8 η {πο νίδίοπ οἳ ἀοἀ. 

9. προφητεύοµεν. ΑΙ] ἱπβρῖτεᾶ αἰίοχαποθς αχ Ῥαΐ Ρραχζῖα] τεγε]α{ἴοηβΒ 
οἳ Ὠϊνίπο Έταίη, 

10. καταργηθήσεται. Βεθ ποίθ ΟΠ ΥΕ. 8, 

11. ἥμην. Μιάᾶ]ε ἔοχτα ἔοχ ἦν. 6ο α]ῖ, ἄγ. ἅταπι. Ῥ. 256. Τί 18 
ΟΟΙΩΠΙΟΠ 1π Ν.Τ, ἈΒ6θ Μα(δ. καν. δ; ομη χΙ. 16, ο. 

ἐλογιζόμην. 1 αβθᾶ ἴἵο ΤΘΔΒΟΠ. 6ο ποίθ ΟΠ γε, δ. Οὔβεχγτο ἴ]μθ 
{ητερ Ππροχ/[οοί5 οἳ Παδίύαα] αοὐῖοη 1π ἴ]μο ραςῦ, 
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ὅτε Ὑέγονα ἀνὴρ κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. Νοπ ἴπαῦ 1 απι Ὦθ- 
οπ1θ α ΊΙα8Π., 1 Ίατο Ῥτοιρδηῦ ο απ επᾶ ἴπθ τπῖπρβς ο ἴπο ο]]4. ΤΗΙΕ 
χθΠᾷΘΥΙΠΡ ΡΤΘΒΘΥΥΘΡ {ῃθ 5εΠ59 οἱ ἴμο Ῥετίθοίβ, Τ1ε Ῥοτίεοῦ α1βο ἀἄαποίςβ, 
πηοῦ ΤΠΕΤΘΙΥ {19 αοῦ, Ῥαΐῦ 1095 οοπαρβΙείεΠθΒΒ. Ο8, Χθη, Ογήτορ. ντ. Τ. ϐ 
ἐγὼ γὰρ παῖς τε ὢν τὰ ἐν παισὶ νομιζόμενα καλὰ δοκώ καρπώσθαι, ἐπεί τε 
ἤβησα, τὰ ἐν νεανίσκοι», τέλειός τε ἀνὴρ γενόμενος τὰ ἐν ἀνδράσι. 

12. δι ἐσόπτρου. ΤΗἴεΤαΙΙΥ, Ὦγ παθαΠ8 Οἱ α ΠΗΤΤΟΥ. Ῥεν ερεσιτιιπι, 
Ὑπ]ραίθο. ΕΡί α πιτγοιη, ΙΟ, ἨΜεγετ τεπιϊηᾶςβ 5 {λαῦ πο ατθ Το 
{πτη]ς ταίηεν οἳ πο πΙΥτοτβ οἳ Ρο]βΠεᾶ παιδία] πβοᾶ 1π αποϊοπῦ {11ΠΘΒ, 
ἴμο τοβοοῦίοηΡ οἳ ψΙέΗ που]ᾶ οεπ Ὃο οΏβοατο απᾶ Ἱπιρετίροί, {Παπ οἳ 
οας πιοᾶετη 1οο]άπρ-σΙ85ΕΘΒ. 

ἐν αἰνίγματι. Ίπ απ θπῖρπια. (Οοπποοίοᾷ π(] αἶνος, α. {αλἱ6, {6115 
πιοτᾶ ΤΠΕΔΠΕ ΑΠΥ δαγίησ ἴπαῦ 15 ἀῑββοπ]6 {ο ππάατείαπᾶ, κο Ί]μο 
αθηῖρηια {πο Βρηίηςκ Ῥτοροβεᾶ ἴο Οεάΐραβ. Τηατο 15 α οοπ{αβίοη οἱ 
ΠΙΘΙΑΡΗΟΣΥ {Πετείοτθ ἨΏστα, Ὀαΐῦ 16 ΟΟΠΥΕΥΒ α {π1π6ββ ος πηθαηΊησ. 6 
566 Ἠετο (1) Ὦγ 1ηθαπς οἳ α ΤΙΤΤΟΥ, 1.6. ποῦ ἀΙγαοί]γ, Ῥαές {Πτοαρῃ α 
πηθάΙαπα, απΠᾶ (9) πο Ἠατε {ο ἄεα] να {Π]πσς οἱ υΙςἩ 1ὲ 18 1 Ιοτα]{ ἴο 
Ῥεπείταίθ {Πε ππθαπΊἩᾳ. 66 ΒοΡΗ. Οεᾶ. 1. 998 καίτοι τό γ) αἴνιγμ) 
οὐχὶ τοὐπιόντος ἦν | ἀν δρὸς διειπεῖν, ἀλλὰ µαντείας ἔδει. 

πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. ΟΙ. Ναπῃ, χῖι, 8, {ο πἩΙοἩ {ο Αγροί]θ 
15 εγ]άεη{1γ τε[εττῖηρ. ΔΑἱΡο 5οῦ κὶχ. 206, 27; 1 ζοἶη 11. 9: Ἐεν. ασί], 

ἐπεγνώσθην. ἐπιγινώσκω βἱσπΙβεβ {Ποτοπρ]ι, οοπαρ]οίο Κποπ]οᾶσθ. “1 
ΤΑ Κπονη) βποπ]ᾷ ταίμεχ ϱο ἐταπε]αίεά Τ10ας Ἰσιοιυπι, 1.6. εἴί]αυ (1) πι 
ΟἨτίεί ἔοοκ Κπον]εάρο οἳ πηθ (Μαγετ), ος (2) Ι 1υας (Ῥγευϊοιικίη) Ίππουπ, 
οἱ (9) ο αοτ]θῦ 1Παγ Ῥο α]θορείπεγ ΙπᾶεβηΙΐ6, {8 ἄοά ΠαίΏ Ῥθεῃ πγοπέ 
{ο ποπ πηθ. 15 ἀοᾶ”5 Κποπ]εᾶρε οἳ τς, Η18 Ιπίετρεπείταθίπς οἳχ 
Ρεῖπρ υΙὮ Ἠ1Β, π]ΙοἩ ἶ5 {πο οαπξο οἳ οἳτ Κπον]εᾶσο. Ο8, αα1. 1ν. 9: 
οἩ. ΥΠ. ὃ. Αἱ6ο Μαἰύ. κι. 27, απᾶ ἆ{οἨη αν]. {τοισλοαῦ. 

19. νυνὶ δὲ µένε. «ἷἴ ἴθβο σΙ]] τοππαίπ 1π ἴμο 116 {0 90106, 
Ῥα1ίῃ, {πο νὶδῖοη οἳ {Πο ππβθεη (ΗοΡ. αὶ. 1), πἩ 105 οοπεθαπθηύ ἐταδί 
{η ἄοᾶ; Ἠορο, Πίο εγεὮ 1Π ΓγαΙοη τεπηα]ης ας {πο ἄεβῖτο οἱ 188 οοἩ- 
ππαηΏςο απᾶ 1016, α5 {Πο ηθοθββατγ οοπ61ὔϊοη οἳ οατ ἄνε]]πς 1π ἄοᾶ 
απᾶ ἄοᾶ 1Π πΒ. ἈῬ6θ ποίθ ΟΠ ΟΠ. χ. 91. «Νον) 15 ποῖ {ο Ὦο απᾷα- 
βἰοοᾶ οἳ ἐἴπιε, Ῥαῦ α5 εαπνα]επί {ο «Ρο, αὖ {Πο οοπο]πβίοη οἳ 6ο ατσι- 
πηθηῦ, 

µείζων. “Ἔεοαπαδο ΓαϊίἩ απᾶ Ἠορο ατθ οἳν ΟΠΠ; οσο ἶς ἀῑῆαςοᾶ 
4πποηρ οἴποτβ. Οα]νίπ. Αοοοτᾶίπς {ο παν, ἄγ. ἄταπι, 8 96, ἴπα 
Ῥαββα8ρο 15 ἴο Ῥο τοπᾶετεᾶ ΄απιοηρ {πθβο Ίοτο 15 {μεθ ρτρα{θγ.” 

ἡ ἀγάπη. Ἐπίη 16 πο πΊοτθ ἔπαη {πο τηθαΏβ ψ/ΘΤΕΡΥ πο ππῖ{ο οἩς- 
Βε]γοβ ο ἀοᾶ; Ἡορο 6οΠΟΘΓΠΒ 198ε]{ πηΙζἩ π]λαῦ νο οχραοί ἔτοτι Ἠῖπι, 
Ῥα{ Ίοτο ἵ5 α ρατῦ οἳ ἄοᾶ Ἠπηβα]{, 1 ἆοἨπ 1ν. 16. Οοπιρατο ση {Π]8 
οπαρύῦει ΟΙεπιεπί Ῥαπεργτίο 0η Ίοσο 1η οἩ. 49 οἳ Ἠϊ5 Ἠρίβί]ο {ο {μθ 
Οοτιπίπῖαν ΟΠατοἩ, πιει εΠοτχί]γ αἲζεν Βὲ Ῥαπ])9 ἀεαίμ. ἘἨαᾶ {ῖβ 
οπαρίαχ ηθεγετ ρ6οπ ντ]ζθεη, Οἰεπιεπί5 Ῥταϊςο οἳ Ίοτο ποπ]ᾶ ανα Ῥεαοπ 
Ώ1ΟΥΘ [ΑΠΠΟΠΒ {Πα 1{ 18. 
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ΟΠΑΡΤΕΗ ΧΙΥ. 

δ. μείζων δὲ ΝΑΡ. ΆἎεο. {οτ δέ τοιᾶβ γάρ πα ΏΕΏΕΑ, είς Τιαζ. 
γι]ςσ. Ῥοβμί{ο. 

10. εἰσὶν ΝΑΒΡΕΙΕ, ἎἘεο. ἐστι. 

[αὐτών] α[ίοι οὐδὲν τθο. π](]ι Ἐ απᾶ ῬοβἩϊτο. Τοχί ΝΑΒΡΕΑ, ασ, 

16. εὐλογῇς ΝΑΒΡΕΗ, ἎἜεο, εὐλογήσῃς Ἐᾶ Ὑπ]ς. απᾶ πιοβῦ εορίεΒ 
οἳ {μο Υείας Τιαῦ. 

186. Ὑγλώσσῃ λαλῶ. Βο ΝΡΕΕΑ, Τείτπβ Τιας. ασ. ὮἙ απᾶᾷ Ῥοβ]ῖίο 
Ἠατθ γλώσσαις λαλῶ. Α Ἠ88 γλώσσῃ, ἄπᾶ ΟΠΙ1{8 λαλῶ. Ἐθο. γλώσσαις 
λαλῶν. 

19. τῷ νο ΝΑΡΡΕΡ4Ε, Τα]ᾳ. Ῥεβ]μίίο, Ἔθο. διὰ τοῦ νοός πΙ{]ι ΒΟΠΙΘ 
οορίθ5 οἳ ο Ψείας Τιαῦ. 

26. [καὶ οὕτω] τοο. αἲ Ὀεσιπηϊηςσ οἳ Υοχβο. Τοσί ΝΑΒΡΕ, Τοίας 
Τί. Τα]σ. ῬοβΠΙίο. 

28. διερµηνευτής ΝΑΗ. ἑρμηνευτής ΤιαοΏπΙαΏἨ, Ττοσε]]ας, πΙζ]ι Β. 
34, [ὑμών] α[ίοι γυναῖκες ΤΕΕ Ῥοβ]ίίο. Τεχί ΝΑΒ, Υα]σ. 

ἐπιτρέπεται ΝΔΡΡΕΕΑα, Υείαβ Τιαί. Ὑπὶϊς. Ἐοο, ἐπιτέτραπται γι 
Ῥοβμ]ίο, 

ὑποτασσέσθωσαν ΝΑΏ Ῥοβ]μ]ίο. ὑποτάσσεσθαι ΏΕα, Ὑοίαβ Τιαῦ, 
ταῖς. 

3δ. γυναικὶ ΑΡ, Υι]ρ. γυναιξίν ΏΕΡ, Ῥεδμῖίο απᾶ τηοδί οορῖες 
ο {Πο Ὑείας Τιαῦ. 

8τ. ἐστὶν ἐντολή. ϐο ΤΙΑΟἨπΙΑἨΠ απᾶ Τγοασε]]ε5, απᾶ Γορίοοιῦ απᾶ 
Ἠοτῦ, ση ΔΑΒ, Τεοπεπᾶοτ{ οπη{5 ἐντολή νι ΏΕΙΕ, πιοβῦ οορῖθΒ 
οἳ ο Υείαβ Τιαύ. απᾶ ΟπτΙρεηπ. ἈἘεο, τεβᾶβ εἰσὶν ἐντολαί Ψ]ι ασ. 
Ῥοβ]μ]ίο. 

88. ἁγνοείτω ΒΕ;, ῬερΠϊίο. ἀγνοεῖται ΝΑΏΕ Ὑπ]σ. ΤιεοπεπᾶογΕ 
{Ἠ]π]κ6 {ἐλαί ἀγνοείτω, 35 ἴλο εαβῖοι τεβᾶΊπας, Ώα5 Όθεεη Ιποάπισεᾷ 85 8 
οοχχθούῖοη. Ἠθ οἶίες Οτῖσεπ ἵπ ἴαγοιχ οἳ Ἠ18 τεαᾶίπᾳ, Όαό ΟτῖσεπΒ 
{οσί 15 ἀοιρέ{α]. 

99. μον. ΔΑΒ ῬεβΒῖίο, ἈΈεο. οτι. ψΙ] ΤΕΕ γΥούιβ Τιαί. Τα]ς. 

40. δέ. 8ο ΝΑΒΡΕΕ, Υοίμς Τιαί. ῬοβΠΙίο, Ὑπ]σ. Ἆοο. οπι, 

σᾳπ. ΧΙΥ. 1--»δ. Ἴπεη ΒΟΌΡΕΒΙΟΗΙΙΣ ΟΕ ΤΗΕ Τετ ΟΕ ῬΕΟΡΗΕΟΣ 
ΟΥΕΕ ΤΗΑπ ΟΕ ΤονατΕΒ. 

1. διώκετε. Ῥιγειο 1ού6, α5 ἴπο πιαῖπ οὐ]εοῦ οἳ 7οτχ 1πν6β. Ἓ6θ 
βηχίοας {ος οἴπετ εριίαα] σῖς α5 ἀεβίταρ]α, 1 165 ο ἀοά”5 να] {ο 
βταπύ {Ἠεπα, Έοχ ζηλοῦτε 5ε0 χἰ]. 81. ΤἨο Ῥεεῦ α1Γί5 (566 ποίε {πετε) 
Ν6ΥΘ {Ποβοθ {λαῦ γθτο να ζΗΙη πο τεαεἩ οἳ αἲ]. Β41] ἴποτο γ/αβ πο 
1ΘΗΒΟΠ ΝΗΥ α Ομτϊβίαπ εΠοα]ά ποῦ 5θε]ς οἶμεχ βρεοία] ϱἱἱ5 ἔτοπι ἄοαά 
ὮΥ ΡΙ8γεΕΧ. ἈῬ60 Υ6Γ. 19, απά 8165 1, δ. 



152 1 ΟΟΡΙΝΤΗΙΑ ΛΑ. [χιν.1-- 
ἵνα προφητεύητε. 1ο αΏῦ οἳ Ῥτορβθογ, α5 ἵδ α απάαπ{1γ εν]ἀεηύ 

1τοπα ἴῃθ π]ο]θ οἱ []π]β 5εο[ίοη, παςβ ποῦ οοπΏπεᾶ ἴο ἴμπο ρτγεᾶισῖοτ οἳ 
{αήττο ογεηίςβ. ΑΑ ΚΙΠΡΡΙΟΥ τεπΙαΚΑΒ, πο ρτορΠεῖ παβ “ποῦ οΠΙγ 8 Π0Υε- 
τε]]ες Ῥαΐ α Γογί]-{ε]]ετ,᾽ οπς πο οοπηπααη]σαζες {πε τηοτα] απᾶ ερϊτιτπα] 
ἱταζης νηπ]οῇ τε Ίας τοοαιναᾶ Ὦγ ἀϊτεοῦ τεγε]αδίοη ἴχοπῃ ἀοᾶ. ἵνα 68Π- 
ποῦ Ὦ6 ὄπι ογᾶοεν ἐ]ιαὶ Ἠετθ. 10 15 αἱπιορδῦ εᾳπ]να]θοηῦ {ο ἴ]πο ΙπβπΙ{]νο. 
ἑβθε]ς ἴπΠαῦ Το ΠΙιΔΥ ΡΙΟΡΗΕΡΥ;᾽ 1.6. ππ8]κθ 15 γοῦχ τηΒίη ἀθβίτθ {ο Ῥτο- 
ῬΠ6Ρ7. 

ο. γλώσσῃ. Το οοπ{εχῦ ΒΊι61Υ8 {χο ποοθββΙϐγ ο ἴπο “ππ]κποππ) οἳ 
{πο Α.Υ. 

οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ. Έεοαᾳ5ο {1 Ίαησπαρο 15 ποῦ {ο Ίαπριιαρο οἱ 
ἴποβθ {ο πῃοπα 6 15 ερεα]ῖτς, απᾶ ἰποτείοτο π]ιαῦ Ἡθ 5α75 15 ἨΙάάε 
{ΥΟΊΏ {ποαπῃ. 

ἀκούει. στο ἵπ ἴ]πο 56Π5θ οἳ τιπᾶσγείαπᾶίπᾳ, ἂ 86Ώ5ο π]]οἩ 18 Ὦγ 
8ο1Π8 βασσεβεά 5 {μα εχκρ]απαίίοη οἱ πο αρρατεπί ἀἴβογεραπογ Ῥθ- 
(πθεη Λος ἷχ. 7 απᾶ ασ]. 9. 

πνεύµατι δέ. Τ{ ἵδ α ᾳπθβδῖοη Ἠοτο π]είΠεχ δέ ἵ5 βἱπιρ]γ ἴμο 1Πίχο- 
ἀποῦίοπ οἳ απ αάϊαοπα] Ῥαῦ ἀἰβίποῦ Ῥτοροβίδίοηι ος πδίμετ 16 18 {ο 
Ῥο {α]καη Τη {πο αἄνετβαίϊνο Β6Π59. 6 Ἠανο Ιπβίαποες οἳ δέ 1π ἴηε 
βαγεγβα{ῖνο 86ηΠ5θ α1ί6γ 8 ηεσαίϊτο ἵη Αοῦς χα. 9: ᾖαππεβ γ. 12. ἍἜοπι. 
11. 4, οἰθεᾶ Ὦγ πετ 5 αποίῦµεγ Ἰηρίαπσε, 18 ποῖ απῖίο οετίαίῃ, Ὀαί 
ἴπετε, 8 Ίθτθ, ἴἩο αἀνειβαίίνο ρἶνοβ ἴμαο Ῥεβῦ Α8εΠ56. 10 ἵ5 αἱδο α 
απιθββῖοη νηθίΠδγ πνεύµατι τεί6ΥΒ (1) {ο ἴπο Ἠο]γ Βρϊτῖε, ος (9) {ο πε 
αρϊνΙζ οἳ ἐπο Ίπαη ἨΙπηδε]Ε, ἘΒτπί α5 λαλεῖ ταίθΥβ ὔο ἴπο τπαΠ 1η ἴ]ο Ητβί 
Ῥατίὸ οἳ {πο βεπίεπσθ, απᾶ 88 Το 15 οβρεοία]Ιγ 5αϊᾶ {ο Ῥο 5ρεα]ίης ἴο 
αοᾶ, (2) 18 ρτείεταβ]θ, Του μυστήρια 50 οἩ. ἶν. 1. 

8. οἰκοδομήν. 566 ποίθ οἩ 1, 1. 

παραμνθίαν. ΤἨ6χο 16 Πέ]ο ἀἰδιποίίοη Ῥείπεοη {Πῖὶ ποτᾶ απᾶ 
παράκλησις 38Νε ὑλαῦ πο ΓΟΥΠΙ6Υ Ἠ88 ΠΊΟΙΘ οἱ {πο 168, οἳ οοπα{οτῦ, ἴ]α 
]αΜ{ογ οἳ εποοιταραεππεπ{, ΤΠε οπο ρῖτες {πο Ίᾷεα οἳ α [γοπᾷ Ὀρβίάς 18 
βρεακίπρ βοοίΠίηρ ποτᾶβ, ἴπο οἴπετ οἱ α οοπιταάο οπεετίηπρ πβοη. Ο8, 
Ῥ]αῦ. Ῥ]ιαεᾶ. το Ὦ οὐκ ὀλίγης παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, Ὑηθτθ ἴλο 
β6ηβο {5 {]αί πο βρεα]ατ γοπ]ᾶ ποεᾶ πιποΏ οπεοιτασθιπεπ{ απᾶ {αΙ{Η, 
{ο ρεγβιαᾶς ἨΙπηβε]{ οἳ {116 πηπιοτζα]1ζγ οἳ {πο βοπ]. παραμυθέομαι ἵ8, 
Ώογενατ, αβοᾷ 1π {πο βεης5θ οἳ οπδοῖε 1π Εἱαΐο Ρ]αεᾶ. 115 0. 

4. ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ. ἈΝοῦ πεορββατ!]γ Ώεσβαςο Ἡο ππάετείαπᾶς ναί 
Ίθ 16 βαγ1πβ, Ῥαῦ ῬεσαἍςο 15 βρ]τή, βὐπτεςά αρ Ὦγ πε Βριτίυ οἳ ἄοᾶ, 15 
1εᾷ Ὦγ πο εχρετίοπσθ οἱ πο Ἰηπαχᾶ απποβῖοη {ο Ῥγαῖδο ἀοαᾶ. Ἐδάτα. 
Β6θ τον. 14. 

ὁ δὲ προφητεύων. ΤἩ6 Ῥτοβῦ οἳ ἴπο Ῥτοί]ητεη 16 ετονι Βὺ Ῥατ]8 
ορ]θοῦ. Ο5, νγ. 6, 19: οἩ. νι. 12, 5ο. Έτορ]εσγ 15 ἴο Ῥο ρτείοιγθᾶ ἴο 
ἴπο σί οἳ ἴοησαθβ Ῥεομαβο 16 15 πιογθ ἀἰγθοβΙγ πβοία]. 6ο ποίθ, 
οἩ. χΙὶ, 28. 

ἐκκλησίαν. Τ19 ατγί]ο]ο 16 οπα]θεᾷ Ίθτα, ]αβῦ α5 πο αγ “ἴπ Ῥατ]ία- 
πηθηῦ,’ «αὖ πθθίῖηςσ,) «1π βγποᾷ,) απᾶ ἴπο Ἰϊα. Π6Ρβ86, Ἠοπεναχ, ατα 
ΊΟΥΘ ῬΡαΤ8]1ε] {ο ἐκκλησία ΨΙΠ α ῬτεροβίδίοἨ (566 νγ. 19, 96). Οτατ ϱχ- 
ΡΙΘΒΡΙΟΠ /41ββο]το Ῥατ]ανηθηῦ, ἨΟΊΕΥΕΣ, 15 αη Ιηβίαπσθ 1η ροϊηῦ. 



κΙΝ.Τ.] ΝΟΤΕΟ. τς 

δ. δέ. πο Βτβί δέ Ἰοιθ 15 αἀγογραίϊνο, ἴπο 5οοοπᾶ οοπ{Ιπιαίοτγ. 
Τμο ἰητᾶ δέ 18 45ο οοπΩΙπΠΘ{ίΟΥΥ. ΤΠθ γάρ οἳ ιο χεο. ὑεχῦ (56ε 
Οτίμσα] Νοίθ) ψοτ]ά ππα]κθ παπο]ι Ῥείίες 86ΕΠ56, απά γα5 ῬτοβαῦΙγ 
Ιπἰχοᾶιοθᾶ ἃ8 8 οοιτεοίῖοη ΕΟΥ ἐλαῦ Ῥιτροςο ({λοαρ]ι 19 ταὶρ]ί Ἀανο Ώθει 
ΔΏ ογοτβίρϱ]{). Το ἴ]ε {οχῦ ρίνεβ 8 ροοᾷ 56η5ο 1 πο Ιπίετρτεῦ {πι : 
1 ΑΠοτπ]ᾶ Ί]κο γοια {ο βρεα]ς γη] {οηραθβ, απά βΜ]] παοτθ {λαῦ γοα 
ελοι]ά ΡτοΡΏεΒΥ; απᾶ Ἰθ, ἴίοο, 1ο Ῥτορ]θβίθς, ἶ86 στεβίθχ {ιαπ Ἠθ πο 
5Ρθα]ςβ πΙζ]ι {οησπςβ. ἘΟΥ μείζων 5968 ΟἩ. κ. 91. 

ἵνα προφητεύητε. Τπαῦ Υθ ΑΠοι]ᾶ Ρτοριθβγ. Ἠστο, αραῖη, 19 18 
ΙΙηΡοβείΏ]θ {ο ρίνο {19 {ἰθ]ῖο Β6ΠΡΟ {ο ἵνα, (ποιρ] πι λάβῃ Ῥε]ουυ ἐπαῦ 
Β6Ώ56 τηπβύ Ὦο ῥίνεῃ. 

ἐκτὸς εἰ µή. ΑΠ Ιηπβίαποθ οἳ τοαάππᾶαπογ. Ἠ]ίλεχ ἐκτός οἵ εἰ μὴ 
ψοτ]ά Ἠανο θθει ϱαβιοῖεπ{. 

διερμηνεύῃ. ΤΠ{5 Ῥαββασο οἶθατ]γ ἵπαρ]εβ (αῦ α πΊ8Π τηὶρ]έ βρεα]ς 
1Ώ ΒΠΟΙΠΘΥ ]4ηπσπασο νο Ἠϊπιβθ]Ε Ἰπονῖηςρ ναί Ὦθ πγαβ ΒΗΥΙΠΡ, 588 
Ν6Υ. 14. Βοπηθ, ἨούΕΥΕχ, τερατά {πο αρεακίπρ ψΙθ] {οηριθΒ α5 εοβία ο 
π{ζεγχαησθβ 1Π πο Ἠάπιαη Ἰαησααρθ, 51οἩ 5 ἴοο]ς Ῥρ]ασθ απποηςΡ ἴ]πε 
ΜοπίαπΙβίβ ἴπ αποϊθηί, απᾶ ἴπο Ἰπνίηρίθεν 1π πιοᾷεγη πῃθβ, ἈῬθ8 
Βί8ΠΙ6Υ΄58 ΠπἰτοᾶποίΙοη {ο {18 βεοίίοη. Ο8, ποίθ οἨ οἩ. κ. 10. 

6. ἐὰν ἔλθω. ϱΤ 1 εἰαῖὶ Ίιαυε οοπιθ. Βο ἐὰν μὴ λαλήσω ΄ππ]εβδβ 
1 ϱλα]] Ὠανο βροΚκεπ. Τητοιρποτῦ {ο οπαρίεν {πο οοπάΙοπια] ργοἰακῖδ 
15 {ο]]οπγθᾶ Ὦ} ἴπο αροᾶοεῖε 1π ἴπο Γαῦ. Ιπάϊο. 66 υγ. 8, 9, 11, 16, ἅο. 

ἐν ἀποκαλύψει. ἈἨαίμες πἹοτθ ἴπαπ /ὂψ τεγε]αῖοῃ. Τί βἰσηϊβες 
{πο βρἰτΙὀ ἵη πΥΏΙο πο Αροβί]ε’ Ιπβίτασοδίοη 156 οαχτ]εᾷ οἩ. ο ἵπ {με 
χθδῦ οἱ πο βεπίεηςθ., 

ἐν γνώσει. 6ρ 6Ἡ. ΧΙ], 8. 

ἐν προφητείᾳ. 606 ποίθ ΟΠ προφητεύητε 88918, Το. 1. 

ἐν διδαχῃ. Όατα πππβῦ Ῥο ἔακοη ποί {ο απᾶοιείαπᾶ πῖς νγοτᾶ, {16- 
αποπ/{]γ (ταπβ]αίθᾶ ἀοοίτίπε 1π ἴπθ Α.Υ., ἵη ἴ]ιο (εομηίσα] 5εηΏ5ο ἴ]ιθ ποτᾶ 
Ἠα8 πού αοαα]γεᾶ. Το γγοτᾷ ΠΊΕΒΠΒ ηΟ ΙΠΟΥΘ {λαπ ἐεασ]ιίπῃ. ! Όπ]αεε 
1 οοπιο νη Μι α, νίθιγ οἱ θεαο]λίης γοι.) θε {πο ἀἰδποθίοη Ὠθύποαθη {]θ 
Ῥτορ]λεῦ απᾶ {1ο ἔεαοματ 1π ΟἩ. κ. 28. 

Τ. ὅμως. Ἀοῦ, 88 Α.Υ,. ὁμῶς, εαπα]1σ, Ἐπό πουν ιπδίαπάϊπρ. Τί5 
Ῥ]ασς 15 Ῥτοροχ]γ α[ίοι κιθάρα. '"Ίπ ἴπο 6159 οἱ {πίπρς πηλού 16, 
νιηοαί]οι Ῥίρο οἵ Ἠ8χρ, πο ρῖνο οαί 8 βοαπᾶ, γεῦ πεγοτίῃοα]θβς, 1Γ 
(λογο Ὦθ πο ἀἰβποοη ἴπ {χο βοαπᾶ5, ὧὤς,᾽ Ρο Μεγοτ απᾶ που, ἄγ. 
αταπι. 88 46, 61. 

αὐλός. Τιαῦ. εθία. Ἰπ Ἐπσ]β], Πμίθ. ϱΑ Ἰο]]ογ ο8ηθ Ῥογ[οταἰθᾶ 
ψη{]ι Ἠο]θβ. Ῥεο βπα(μ)5 Πἱσίοπατι ο) ἀγοε] απ Ἱνοπιαπι Απιζηιιιίες, 
Β, Υ. εδία. 

κιθάρα. Τιαῦ. αἴί]ιαγα; ΕΠΙΑΠ, 2ἱέποεν; Ἐπρ]ςα, φµΐίαν. Τ19 Ῥεσι- 
ΠατΙ{γ οἳ ύ1πο Ιπβίχπηθηί 18 {λαῦ {Πο βίτίπρ5 .1θ ἀΤ8ΥΏ 401085 α βοιπάΙηρ- 
Ῥο8τᾶ, Ὀπαό απ]]κθ 0ο νιο]ῖη 165 15 Ῥ]αγεά Ὦγ ἴπο Ἰαπᾶ ος ναί ἃ 
Ῥ]εσοίταπῃ, 

διαστολὴν τοῖς Φθόγγοι. ΊΤ]ο εᾖοοί οἳ α ππε]οᾶγ ἀερεπᾶς 
οη/{ΙΤΘ]Υ προΏ. λαο ἀἰδαποίίοι οἳ 165 παπβίῖσα] Ιπίεχνα]Ι5. Τ1θ εβεοί ος 



154 1 6ΟΛΙΝΤΙΙΑΛ. [Χαν ηςς 
ΒΏΘΘΟὮ 1π Ίο ΥΠΔΏΠΕΥ 15 ἀερεπάςπί προπ 158 Ῥεΐπς {ιο οοπιπηππ]οαθίοπ 
οἱ ἀεβπϊίο 1688. «φθόγγοι 81τθ οἶεαχ, τεβοπαπί βοππᾶβ. Τταπβ]αίθ 
ποῦθβ. 

8. ὅδηλον φωνήν. Α εοππᾶ ποὶ ἀἰδεπριϊε]ιαδῖε, ἴπαῦ ν]οἩ οΟΏΥΟ6Υ8 
ηΟ οἶθαΥ 1ΠΙΡΤΘΒΡΙΟΏ {ο {μθ ππῖπά. Τ1ο πηπβίετ, πα οἩβτρε, {πε τ8]1Υ, 
{πο τοίτοαῦ, αγο οι οὮ ΙπάΙσοα{εᾶ Ὦγ α ἀεβπῖίιο ογάετ οἳ τηπβῖσα] Ιπίθτνα]ς 
προη ἴμοθ ἔγαπαρεί, οΥ “αγ πποτ]ᾶ Ὦο πιβο]οβς {ου ἴπο ραχροβθ οἳ οα]Ηπσ 
βο]416Υβ {οσαῦἩαγ. Βο ποτᾶςξ ατα πδε]αξβς {ο πιατι]κἰπά απ]6βς ἴΠ6Υ Τ6Ρί6- 
ϱοπί {ΠΙπρβ. 

9. εὔσημον. Ἠε]αῖεᾶ ἴο.σῆμα, σημεῖον. ΤήΜετα]]σ, νγεῖ] πιατκεᾶ, 1.6. 
1ηζε]]σιρ]ο, 

ἔσεσθε...λαλοῦντε. Νοῦ ῬγθοῖβεΙσ οαπ]γα]οπῦ {ο λαλήσετε. ΤΤο 
οοπᾶ1δίοη οἳ {ο ρ6τβοης ταίπεγ {μαπ {ιο παίατε οἳ ἴπθ αοἴϊοη 18 1πα]- 
οαῦεᾶ, 'Ύο εΏα]] Ὀο α5 1ΘΠ: ΨΠο 41ο βρεα]ῖης 1Πῇῦο (ος ππί{ο) {19 αἲγ.᾽ 

10. τοσαῦτα. 9ο ΠΙΔΗΥ.’ 1.6. α οσγίαϊπ ἀαβηϊίο πππηρετ, Ἠου 
ΙΗΊΟἨ ΒΟΘΥΟΥ 16 1ΠΑΥ Ῥε, Όαύ αἰἰ ἴλαῦ πάπαβοαχ, Ποπετετ ρτεαί, Ώ8β 165 
ΟΝΠ ΡΥΟΡΟΥ βΙσηϊΠοβὔΙοἩ. 

ἄφωνον. Τ{ετα]]γ, να υποιό 5οιπᾶ, ἄππιρ. Οἱ. Λος τν. 99 απᾶ 
οἩ. χι, 9. 

11. δύναμιν. Τ]ο /οΥ66, α5 πο 5αΥ, οἱ ἴπθ 5οαπᾶ. ΤΠαΐ 15, ὅπο 
ΙΠΙΡΥΘΒΒΙΟΠ 16 γγαβ Ιπθεπάθα {ο 6ΟΠΥΕΓ. 

βάρβαρος. Τ]15 ποτᾶ 15 Ἠετο αβεᾶ 1π Τΐ5 οπἱρῖπα] βἰσαϊΠοκίῖοη οἳ οπ 
10]ιο5ε 5ροεσ]ι {8 ιηπίελΠφτὐῖο. 

ἐν ἐμοί. ΊΤπ 119, 1.Θ. ἵΠ ΤΙΥ δ5ΙπΙβ{ΙΟΠ. 

19. πνευμάτων. Βρ]τϊΐ5, βίαπᾶϊης Ίοχθ {ο ἐ1θ ϱίγίε οἳ ἴπο ΒΡΙτϊδ. 

ἵνα περισσεύητε. ΤΟΥ ἵνα 5ε9 ποῦθ ΟΠ ΥεΓ. 1. 

18. προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. ΟΙ, ντ. 1, δ. ΤΠϊ6 ρα56αρο πια 
τηθαη (1) Ῥταγ ἰλπαί Ίο πα τεσοῖνο {1ο {αοπ]{γ οἱ Ἱπίεγρτεία{ϊοἩ, οὗ (2) 
Ῥταυ 1Π ΒΙΟἨ α Ιαηρπ8σο α5 ηθ Ἠα5 {11ο Ῥούππεγ οἱ Ἱπ{ετρταίίηςσ. πες 
πγοι]ᾶ αᾳἴνο ἴμο {ε]ίο Β6ΏΕε {ο ἵνα Ἠθτθ. Βπαῦ {Ποιςδῃ 10 15 ἀοοἰτιπα]]σ πῃ- 
οκοαρίΙοπαβ]θ, ἴ]αο πδο οἱ ἵνα ἵηπ ἴμο τοβί οἱ {ο Ῥαβεᾶσο 15 βίτοηρισ 
ασαϊηςί 16. Πο ῬτδροβδΙΙοη 1Π διερμηνεύῃ ΙπᾷΙοκῖες {λαί {πο ΙΠ{ΘΥΡτο- 
ἰα{ϊοη 18 ἐ]ιογοιιό]. 968 8ἱ59 ΥεΥ, 27. 

14. ὁ δὲ νοῦς µου ἄκαρπός ἐστιν. Τ]ο α[αίι» οἳ ἴπο Βρϊτϊῦ βαρσεςίβ 
{16 ψογᾶβ οἱ ϱΤαΨΕΥ {ο ἴ]πθ ῃοβξα6ΒΡοΥ οἳ {πα ϱ1[0. ἩἨε 15 οοηδοῖοτΒ {παῦ 
Ίο 16 {ογνοπί]γ αἀἄτοβείηρ ἴπο «1νον οἵ αἰ] σοοᾶ ἵπ α βρἰτῖ οἳ 5αρρ]σα- 
{1οπ. Ῥπαΐό Ἠ15 οοΠΒΟΙΟΙΞΊΘΕΒ 6065 πο {πΥίΠ6τ. Ἡο ἆοθβ ποῦ ΙΠπον 
πΏαῦ ο 15 βαγΊηρ. 

16. τί οὖν ἐστίν; προσεύξοµαι. 'Ἠ/παί ἴπαπ ἵ5 πασ οοπάΙμοτ 18 Τ 
βοοῖς ΤοΥ {πο σὲ οἱ Ιπεγργείαβίοα 2 ΤΠΙΒ, πα Τ βπα]] Ῥταγ νψζ {πο 
αρϊτΙῦ απᾶ Ῥταγ 4169 πα {Πο απάεγρίαπάΙηρ. ἜΤμο τοῖ οἳ ἴπο Α. Υ. 
οπαΏσθ5 {πο ἴθηβδο Ίτοπι ἴπθ ΒΙΠΙΡΙΘ Γαήπτθ {ο ἴμο οχετοῖδε οἳ ἴπο 
βροακογ”Ώ το] δίο. 

16. ἐπεὶ ἐάν. Νοῦ οἶδο π]εη,) α5 Α. Υ., Ὀαί οἶπορ 1, α Γαπτίπογ 
οχίθηβίοη οἱ ἴπο αγραπιεηύ. “1 πῃαῦ 1 Ἠαγο πχραᾷ νο οαυτῖεᾶ οαΐ, ἴ]ιθ 



Χ1Υ. 18] ΝΟΤΤΡ. τος 
τοβα]6 ν]] Ῥο ἐ]ο οὔιβοα{ίοη οἱ {οβο πο α1ο πηϊηςἰχπσίοᾶ ἵπ ΟΠτίς- 
(ἴαπ ἀοοίτίπο.) 

εὐλογῇς. “1 ἴἶοα ατὲ ἵπ {ο αοὲἱ οἳ Ῥ]οεείπσ. ΤΗϊς ἵ {1ο 
Γοχοθ ΟΕ {1 Ῥτοβεπύ, ΤΠο τθο, «ν]οη οι ε]αὶέ Ὀοβς) τοίογβ {ο 
Όλο τθβροη5ο αἲ ἴο οπᾶ οἳ {Πο Ῥταγογ οἳ Ρ]οβδίτς, 

πνεύματι. Ὁπᾶαι ιο αρίτιαα] Ππβποπορ, 1,6, ἵπ Π ΠΙ(ΠΟΥΥΠ 
ἴοηραθ, 66 τογ. 19, ποίθ, 

τόπον. Τ1ο Α. Υ. γοοπι Ἠθιθ, 8 ἵπ Μαϊ. χχΏ, 6; Τμαο χἰν. 
7, 8, ἃο., ΒἰπΠᾶ5 {ον γρίασε. ΙοΠΕ τοπᾶστς 1έ Ίιοτο 9Υ Ρρίασο. Ο8, 
έοβ]ορ απᾷ 2ΟΟπιθ,’ ἨἩο]]πβ]ιος”5 εοἰϊαπᾶ. 

ἰδιώτου. ΤΗΙΦ πνοχᾶ εἱρηῖβος (1) α Ργίυαϊο ῃοΥΜΟΠ, Ἰαγπιαπ, 9Π9 ΨΊιο 
Ἠο]άβ πο οΏ]σο. Ἠεπορ (9) 16 6οΠπ105 ἴο βἰσπ][γ α ΤΗΩΠ Ίο Ἠα5 πο 
Βρεοία] οὗ ἐθο]ηίσα] Κπιογ]οᾶρο οἳ αΠΥ Ῥατβσα]αχ τί οἨ βοἶοπσθ, 38 Ίπ 
Δοίβ ἵν. 19: 9 Ο0οχ, χί. 6, ]αβῦ 88 α Ία1νΥου οα]]5 ἐλοβο Ια1/πιεπι νγἩο α1θ 
ποῦ γεγβεᾷ Ιπ Ἰαψ. Βο Ατὶβῦοί]θ ΟΡΡΟΒΕΡ 1έ (Νίο. ΕΠι. Ἡτ. ϐ) {ο ἀθλη- 
ταί, Απᾷ Χθπορ]μοἨ (Οεο. απ. 9) αβος 1έ οἳ οπθ τιπε]1]]οᾷ ἴπ πηαηασίησ 
ἨοίβθΒ. Ἐρίοίεία», Επεῃ, ο. 16, οΏροβθβ 1{ έο )ιΙοβοΡ]ι6γ, απᾶ 1η ϱἩ. 1Τ 
ο γιζεν. Τπ Ἠ19 [Γασπιοη{Β 16 Β6ΕΠΙ8 {ο Ῥο ορΡοβθᾷ {0 ἀγαθός, ΜΒΤΟΙΒ 
Απ] (1εᾶίὲ. 1ν. ὃ) 1868 ἰδιωτικώτατος οἳ {ο οχίτοπιο οἳ αΠΙΠ- 
βἰτιοίεά Το]1γ. τόπος πιαγ Ὀο δοᾶ οἰίμοτ (1) οἳ ρ]ασα, οἵ (9) ο ταπ]ς οὗ 
οοπαΙοηπ. 6ο Οἰοπιεπύ οἱ Ώοπιο {ο {πο Οοτιπέπίαης ο. 40, καὶ τοῖς 
ἱερεῦσιν ἴδιος ὁ τόπος προστέτακται, 'πηΠᾶ {ο ἴλο ρτϊοςές ἐ]ιθῖγ ΟΊΥΏ Ῥτοβοσ 
ΡοβΙΙο 15 οτάαϊποᾶ.᾽ Ἠο 18 αἴνίπς α ραταρ]ταςο οἳ {]ῖβ Ῥαβραρο, απᾶ 
Όναβ ἄχερ {πο ππθαπίηᾳ Βὲ Ῥαπ]5 Ίαηριασο Ἠθτο ΕΟΠΥΟΥΕά {ο 18 τη]πᾷ, 
ὁ τόπος τοῦ ἰδιώτου Ἠοτε ἐ]ιετείοτο νγῖ]] Ῥο Ῥο5έ οχρ]αϊπθᾶ οἳ ἐ]ιο οοπᾶϊ- 
ἴἴοη οἱ ἴἼιοβο Ψιο ατθ απασφιιαϊπίοᾶ νι ΟἨτίςίαπ ἀοοίχῖπο απᾶ 
Ῥτασίϊσθ. 

τὸ ἁμήν. Τη{ογα]]γ, ἴπθ Απποη, ἔ]λο γγο]]-]ποσγτη ΤΘΕΡΟΠΡΟ, οἴέ]ιου ορίη- 
ἄπε, ' Βο Ῥο 1,” ος α[ήγπια{ίνο, «Βο 1{ 18, 8 ΟΠΊΠΙΟΠ. 1π {1ο ΒΥΠαΡοΟσπθ 
5 Ίπ ἴμο Ομτίβίαη ΟηχοἩ αἲ {ο οπᾶ οἳ ΑΠΥ Ῥχαγοτ ο ἐΠαπ]κβσινίπσ. 
Ῥεο ΝεΠμεπῖαΙ γ. 15: Ἐον, ν. 14. σιιςῖη Ματίγτ (οἶτοι 150) π56ςβ {πο 
ΒΗΙΠΘ Ιαπσααρθ 6οπορηῖης {1θ 1Θ8ροΏ5Ο {ο ἐλο Ἐπολατίςέίο Ῥταγοτ ἶπ 
Πῖ5 ἄαγ. 

εὐχαριστίᾳ. Ἰπαπκερ]νίηπρ, Τ]ο ἐγαπε]αβίοπ Τσ]ιαγίφὲ, 5ασσοβ{θᾶ 
Ὁγ 8οπ1θ, ἶ5 Ιπαπιϊαςῖθ]θ, ἔτοπα {πο {ποῦ ἰμαῦ {πο ἔση Ειολαγίοι 
ΒΡΡΙΙ6Β {ο {ο ]ο]θ τῖζε, απᾶ πού {ο ἴλο Οοπβοσγαβίοη Ῥταγοτγ. Απᾶ 
16 18 α ποβίῖοη γ]οῦμογ ἴλο ποτᾶ εὐχαριστία Ἠαᾶ 38 γεύ αοπαϊτοᾶ 
105 {οεμη]οα] ἐιοο]ορίῖοα] βἰσηϊβοαί]οἩ. Όθο ποῦθ ΟΠ 6Ἡ, 1, 10 κι, 
168, 19, 

17. καλῶς. ΤΓΟΤΙΠΨ, ἵπ α Ῥχορος αρῖτῖ6. Ον 1έ ΠΊΑΥ ΤΙΘΒΏ /΄ {ποια 
ἀοαξῦ ππε]] {ο ᾳἶνο (Παπκα, Βοπιθ πγοι]ᾶ ἐταπε]αίο εὐχαριστεῖς, ’ 0616- 
Ῥναίεςί ἴ]ιο Ἐποματίαέ,. ἘῬτα6 56ο Ἰα56 ποίο απᾶ οἳι, χὶ, 64. 

ὁ ἕτερος. ΤΗο ἰδιώτης. 60 ποῖο ΟἨ ΥοΥ, 16. 

186. πάντων ὑμῶν μᾶλλον. Βίέ Ῥαπ], πο ἀοαῦά, Ἠπᾶ {]ιο σἰβὲ οἳ Ἱπέοτ- 
Ῥθία{ξίοη. Ὑεί αΡρατεΠ{ΙΥ Ἡο ἀἱά πού ο/[ίοη οχκογοῖςο ἴπ Ῥραρ]ο, υλαζ- 
6ΥεΥ Ἠθ ΠΙΔΥ Ἠαγο ἆοπο ἴπ Ῥτϊναίο, {ο ϱἰ[ῦ οἳ ερεα]άηρ νη(] {οηπραθβ 
ἨΠΚΠΟΥΠ {ο Ἠ]5 ἨθβχοΥΒ, Β66 ποχῦ Υ6Γ59, 



15ό 1 σοΛΙΑΤΗΙΑΝΟ5. [ΣΙΥ. 19--- 

19. ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ. “παΐθτεσ 1 πιαγ ἄο 1Π Ῥεϊταίϊε, Τ εΠοπ]ᾶ 
ἄοαδῖτο πιγ ραβ]16 παπΙςίχα[ΙοηΏΒ ζο 6 {ΟΥ {πο Ιπβἰτασίίοη απ εζϊβοα[ίοἩ 
οἳ ἴμο οσο], απᾶ ποῦ {ογ ταγ οπη ΠπαΙνιάπα] σ]οτίβοαΙοπ. Ἀ6θ πούθ 
ΟἨ ΕΥ. 4. 

κατηχήσω. ΤΠ]5 πογᾶ οΠΙΥ οοσοπτΒ 1π ὑπο οἴ]μεν ρ]ασες ἵπ δύ Ῥαπ1ς 
Ἠρίδί]θ6β, Βοτα. Ἡ. 18: αἱ. γι. 6. Χο ἆοεβ απ οἴπεν οἳ ἴμο βαογθᾶ 
ντϊίθις αδο 16 Ῥαΐ Ἠϊ5 ἐτιοπᾶᾷ απᾶ οοπιραπΙοη Βὲ ΤΠικθ, ἈῬ6ε Τι] Ἱ. 4: 
Λοῦς ατῖ]. 96, ασ. 91. 94. ΤΠο πιααπ]ηρ 18, 85 ἴ]πθ Α. Υ. τεπάςτβ 16, νο 
ὑπιείγιιοί ιοί]ι ἐ]ιο υοἱσε, ῦο ὕθαο]ι 1π 5Π6Ὦ γίδα ἴπαῦ πο Ίεαγπθγ 6οἨοθβ 
Ῥαο]ς ἴ]ιο πονάς οἱ ἴμο πιαβίον. Έτοπα 16 οταν πγοτᾶ σαἱσσ]ιῖᾳε 15 ἀετινεᾶ. 
Πο Ἱπιροτίαπος Οἱ ΒΕΓΠΙΟΠΒ απᾶ οαἰθο]μιοίῖσα] ἑεασοβῖης ἵπ Ῥαβ]ο πγΟΥ- 
βΠΙρ 15 ἴἶναβ Ιπάϊσαίαθᾶ, α5 νε] ας είν Ῥχορεγ ομ]εοῦ, ύπθ ΙπβτασοῦΙοη 
απά εἀϊβοαίϊοη οἱ {ο ΏοοΚκ. 66 Τετ. 24. 

ἤ, ταἴἩθς Παπ. θέλω ἤ Ἰαᾶ Ώθοοπιθ 8, 'ΟΟΠΊΠΙΟΩ Γογπηπ]α” 1π ]ΐ6Υ 
ἀῑποαε]. ῬΒο Ἰπευχ, ἄγ. ἄταπι. ἃ 95. Οἱ. Μαϊῦ. αν]. 8; Ἱπακο αγ. Ἠ, 
ΧΙ]. 2. 

ἐν γλώσσῃ. Τ]ετο 15 α ἀἱῄεγεπορ Ῥείποεη ἰΠῖ5 απᾶ {ο αἴπιρ]ε 
ἀαίϊνε τῷ νοῖ. ἐν Ἠετα πιαΥ ἹπΙπηκίε α ἄερτεο οἱ ΙΠβΡΙΤΑΙοἨ, ΟΥ 16 ΤΙΝΥ 
ΥΕΙΥ Ροββῖβ]γ 6 α Ηερταίβτη {οσ « νΠ(]ι.) 

90. φρεσίν. Ἡετο οη]γ 1η Ν.Τ. Οτϊαϊπα]]γαϊσηϊ[γίπρ {λε ἀἱαρῃτασπι, 
{π1ς ποτά «ατηθ {ο πιθαη {μθ 5οαῦ, Ητβῦ οἱ {πο α/ασίΙοΏβ απᾶ {παπι οἳ {πε 
ππάργρίαπᾶ]πσ. Απὶβῦ., Ώε Ῥατί. Αππι, ττπ. 10, τεΥΘΥΒΕΡ {πο Ῥτοςθδε: 
ὅταν γὰρ διὰ τὴν γειτνίασιν ἑλκύσωσιν ὑγρότητα θερμὴν καὶ περιττωµατικήν, 
εὐθὺς ἐπιδήλως ταράττει τὴν διάνοιαν καὶ τὴν αἴσθησιν, διὸ καὶ καλοῦνται 
Φρένες ὡς µετέχουσαί τι τοῦ φρονεῖν. ἈῬεθ ποῖθ ΟΠ φρόνιμοι, 6Η. 1ν. 10, 
{ποβε πο αβδεά {]αίγ φρένες οἵ Ιπίθ]]εοίς. 

τῇ κακίᾳ νηπιάζετε. ΤΠϊς 15 ααρ]οϊπεᾶ Ἱεεῦ ἴπο Αρορβίϊε βΠοπ]ᾶ 
Ῥο οἸιαχσεςὰ η ζη οοπίταᾶΙοίίπς Ώ]ς Μαρίαν. Ἴπετο 1β 8, 5ΕΠ56 1π ΥΙΟ 
α]] Οµτϊράαπβ πηπβύ Ῥο ομή]άτοπ. παῦ 16 15 ἴπο Αροβίο {ε]]5 τς. 
ΤἩΘΥ ποτε {ο Ῥο οΠΙ]άτεῃ, οΥ τα/{16Υ Ώα)6Β (νηπίοι), ἵπ ππα]]σθ, ΟΥ Ῥετμαρς 
υἱσο. ΟΟΠΙΡ8ΤΘ ΟΠ ἴ]θ οηΏθ Ἠαπᾶ Μαϊ. χὶ. 25, αν. ὃ, χὶς. 14: 
1 Ῥοῦ. 1. 2: οη ἴμο οἴπαυγ, οἩ. ΠΠ. 1: ἘΡρῃ, Ἱν. 14: απᾶ Ἠευ. τ. 12, 
18. ἈΒεθ 85ο Μαΐῦ. κ. 16. Τπο ἀἱΠετοπορῬ Α1ἱ665 {Τοπ ἴμο ροϊπί 
οἱ τίοπψ. Ἴ]μοεῬ ποπ πο υποτ]ά οσα] οἩΙ]άΙ5Ἡ ιο ἄοβρεἰ οα]]5 
τέλειοι, ηπᾶ ἴἹιοβο πἩοιη με πνοτ]ᾶ οα]]1β εκρετιεηοαᾷ ἴπε ἄοβρε] οἰϊρ- 
τηα{]σθβ 88 Ὀαμθβ. ἨΝοίθ οβρεοία]]σ ἴαο ἀἰδήποίίοη ἄταπΏη 1η Ὥοτι. 
χτ]. 19. 

τέλειοι. Ῥογξθοῦ, 1.6. οἳ τῖρθ ασθ. Ο8. Ἡ. 6: ΕΠΙ]. ΠΠ, 15: Ἠεῦ. τ. 14, 
Ἀπά ποῖθ οη 6Ἡ. ΙΙ. 11. Το ΑΔ. απᾶ Ἡ. Υ. ρ8ταρηταξε Ὦγ πιο. 

21. ἐν τῷ νόµῳω. Τ19 Ίαν Ίοτο βἰαπᾶς ἔοχ {με πο] Ο1ά Ταρίαπιεηί, 
Ά5 ππο πηϊ]ρ]ᾗέ παζατα]]γ οχκρεοῦ {τοπ Βύ Ῥαι]5 Παρίς οἳ τοσαταῖπς {ια 
π]ιοἰο οἳ ἴπο Μοραίο ἀἱδρεπβαίοη 88 α Ῥγορτοβεῖνθ ογᾶει οἳ {Πίπσβ 
Ἠανίης 155 οοπιρἰοίίοη ἵπ ΟἨτῖςί. 6ο Ἠοπι. ΠΠ, 195 ἄα1. Π1, 25, 24, 
Ίν. δ. Βίύ ζομπ πβ6Ββ μο ππονᾶ 1π {μα Β8Π16 ΠΊΒΊΠΘΥΓ: Χ. 94, κ. 94, 
χν. 2ὔ. ἜΤ]Πο ραββασο 15 1Τοιη 1β8ἱ4 καν. 11, 12. 10 15 1188ΙΥ πια 
{ΟΤΑ {πο Ἠεῦταυ. 

90. εἰς σημεῖον. ΤἩ6 Ῥαββᾶρο Ἠςγα αποἰεᾷ Ἠα5 Ῥοσπ τερατᾶεᾷ αβ α 
Ῥτορβθογ εἰδιαν (1) οἳ ιο Ώαγ οἳ Ἐεπίεσοςί, ου (9) οἳ ο Βαῦγ]οπῖς] 



ΧΙΥ. 25.] ΝΟΤΗ. τς] 
εαρΗνΙ{γ. Το Ἰαίίογ 18 ποτ Ῥχοβαβ]θ, απᾶ ἵπ {]αί οα5ο 16 Ώθοοπηθβ 
μού Απ ατραππεπ{, Ῥαῦ απ ΠλπκίγαϊοἨ. Τηο οοσαραίίοηπ οἳ ;αάαεα Ὦγ 
{ο Αββγτίαπ απᾶ Βαῦγ]οπίαπ ἴχοορξ Ἠαᾶ Ῥεση α βἶση {ο ἄοᾷ)Α ρεοΡρ]ο οἳ 
υπαῖτ ππῬε]εξ απᾶ 155 ραπΙρΗτηθηῦ, απᾶ ιο αππποπ{εᾶ 5ΡεοςΏ {ευ Παᾶ 
ῶθεπ ἀοοπιθᾷ {ο Ἠεαχ Ίγαβ {ο {Ἰθτη α ο8]] {ο τερεηίαπσε, εβρεοῖα]]γ γε 
νἰθυγθᾷ 1Π λα σέ οἳ {λε Ῥτορβθογ οἳ Μοβες 1π ῬΏειί. καν]. 49. πα 
ΒΙΤΗΙ]ΕΣ ΠΙΒΏἨΘΥ {1ο ππἰχασπ]οας ϱῦ οἳ {οπσαθςβ πα5 ΕΜ] (566 πεχύ 
ΥΘΙΡ6), 85 αὖ ο Ώαγ οἳ Ῥοπίεσοβί, 8 81] {ο πε οπίβιάο πγοτ]ᾶ {ο 
ΕΧΙΗΙΠΘ απᾶ Ἱπᾳπῖτε 1Πἱο {ῖς παν; (Π]πςσ πΥη]ο] Ὠαᾶ οοπηθ {ο Ῥ885, ἴο 
πο πογ]εᾶρο ἵπ 16 {με Βηρετ οἳ ἀοᾶ, απᾶ {ο «τδρεπί απᾶ Ὦο Ῥαρίζοᾶ 
{ο {ο τεχηΙββῖοιι οὗ βἱΠ5.᾽ ΟΕ, Αοῖς Ἡ, τ---19, 41. 

28. ἐπὶ τὸ αὐτό. Τ]ο πβαα] γυοτᾷ {οχ ἴμπο Ῥ]ασς οἳ β5βεπαΏΙγ, 88 ἶπ 
οἩ. χι. 20: Αοΐςθ 1. 1. ἩἨοψενεχ ποα]] οβ]οπ]αίοᾷ πο σὶ[ὲ οἳ {οηπριαθβ 
πηϊσηί Ὦθ {ο αττθβῦ απᾶ «οπηρε! αἰζεπίοη Ὑηεη αβεά Ῥτοροσ]γ, ἴν 15 
οἶθατ, β8Υ5 ἴ]ιο ΑΡρορί]ο, ἐλαί 158 Ιπἰχοάποβοη αἱ ἴπο ραῦ]ίο αββεπαῬ]ΗΙεΒ 
οἳ {πο ΟΠατοἩ γγαβ πού 8 Ῥτορθς αδο οἳ 16, ππ]θβς (Υονγ. 27) 165 Ὕετθ 
τοβίτιοῦεᾶ 1η 15 πδθ ὮΥ πήδο τα]θΒ. Τ πού ϱο τοβίγῖοίθά, 5ο {αχ τοτη 158 
Ρεῖησ α. βἶσῃ {ο ππΏΘΙΘΥΟΥΑ, 16 ποι]ᾶ σίνο ἴπεπα, 88 νγε]] α5 {ο ρτοαί 
Ῥοᾶγ οἳ ὧιο ΟἨτίβίαη ]α10γ, οεσαβίοπ οἳ οοπηρ]αΙπί, απᾶ 6Υεη τΙάΙοι]θ. 

πάντες. ΧΝοῖ πεοεβεατ!]γ αἰῑ ἰοβεί]ιεγ, 85 5οΠ16 Ἠανθ ϱαρροςεᾶ, Ῥαὖ 
ελα πο οί]θν τηθαΏ5 οἳ σοπιππαπΙσα{ίοη 85 αἀορίοᾶ ὮΥ απγ ὑμέ ἴπθ 
ΠΠΚΠΟΥΗ {οησαθ, Μεγον. 

λαλῶσιν. Ό,βεντο ἴμο Ῥτοπθηύ. “ΤΕ πο ΟΠπτοἩ Α]α]] Ἠανο Ῥοθεπ 
σαίηογεά {οσείμετ, απᾶ (πΊιθη πας ραἴΠοτοᾶ) αἲ] απε δρεα]είπα ση 
ἴοησαθε, απᾶ ὕπογο βΠα]] Ἠανε επίετθοᾶ ΒἴταηΏρετβ ΟΥ απΏθΠενατβ, Υ]] 
{ΠεΥ πού βαΥ ὑλαί Το αἴθ πας ϱ) 

94. ἄπιστος ἢ ἰδιώτης. Τ]16 ἀῑδαποίίοη Ἠοτο {5 Ῥοίπεεπ αοίῖνε πη- 
Ῥο]ϊοί 1π ΟΠτιβαπΙϐγ απᾶ ἴ]ο 4Ώβεπορ οἳ αἩπγ Ἱπ[οτππαίοη οἩ ἴ1θ 
ϱαρ]θοῦ. 

ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων. Ἡε ἵς οοπν]οῖθά ἵπ Ἠ]5 οπΏ οοπβοῖεπσθ Ὦσ 
α1ἱ οἳ ἴ]ο ΒΡΘΔΚΘΙΑ. Το ποτᾶ ἐλέγχω 5ἱΡΠΙβ6Β (1) ο Ῥτοτο Ὦγ 
απσατηεη{ξ, απᾶ ο0ΠΠΘΒ {εχοίοχο {ο Ῥο αβεᾶ (2) οἳ ἴπο οοπυἰείίοπ Ῥτο- 
ἀαορᾶ Ὦγ ατσαπιεπύ. ϱΟ8, ἆομπ αν. 8, Ὑμθγο ἴπο ποτᾶ Ἰιούνουετ 18 
τεηάοτεᾶ Τεργουθ. 

ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων. Ἠο 18 οχαπι]πθᾶ ὮΥ αἩ. Τ]ε εχηοτία- 
ἄοπς οἳ ἐχιθ ΡΥΘ8ΟΊΙΘΤΕ Ῥ]ασθ' Ἠίτη, 88 16 Ίθτα, προπ 15 ἰτία]. Έοτ ἴ]ιθ 
νγοτᾶ Ώθτο αβθᾶ 566 οἩ. 1. 14, 15, ἵν. 8, 4, 1κ. ὃ, κ. 256, 27, απᾶ ποίθα. 

2δ. τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας. Τ]1α παίατο οἳ ΟἨτίβίαπ ῥΤΟΡΙΕΟΝ 18 
Ίοτο ΡΙαΙΠ]Υ ΒἩΘΝΏ. ἈῬεε ποίθ ΟἨ Υοτ. 1. 

ἐπὶ πρόσωπον. ὮΒεθ ποίθ ΟΠ: τοτ. 4, απᾶ Τ/αΚκο ν. 12, καν. 16. 

ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν. Τη{ετα]]γ, ἐιαί αοᾶ 15 τεα]]γ ἵπ οι (ος απιοης 
σου). ΤΗϊ5 ἀεβοτιρίίοπ οἳ {πο εΏοοί οἳ Ῥτορ]βεογ προπ {μα ππβε]ενες 
18 ΙΏ ηΟ ἨΒΥ 6ΟΠΊΤΑΥΥ ἴο ἴ]ιο αβ5οτίΙΟΠ 1Π Υοχ. 22. ἍΊἼιεγο ἴηο Αγροεί]θ 
18 βροαχάπρ οἳ 8 βἱΡη {ο αἰίταοί ἴμο αἰίεπίίοη οἳ {πο απρε]ῖοτατ; Ἰεγθ 
Ἠἱβ αἰθοεπίίοη 15 αἰτοιᾶγ αἰγαοίεᾶ. Ἡο Ἠαβ οοπηθ {ο {πε ΟἨτιβαπ 
ΑΒΒΕΙΗΡΙΥ, απᾶ ἶ5 Πβίεπῖηρ {ο {ιο νοχᾶς βΡροκαπ {ποχο 1π πε παπῃθ οἳ 
Ίοξας Ομτῖςί, ὍὉπ]εβς Ἠϊ5 οοπςοῖθποθ 18 Βεαχθᾷ γη] α Ποῦ Ιτοπ) ἴῃπογα 
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ση] Ῥο πο Γατίμοχ ποθᾷ οἳ βἱ6ηΠβ {ο Ιπᾶαορ Ἠ]πα {ο ρῖνο Ἠ]5 αἰἰοπίῖοη {ο 
ψηαῦ 15 βΡροΚκθη. 

26--40. ἩπατὈτιατΙιονβ Το ΙΝΡΟΒΕ Ώκπσςνοτ ΑΝΌ ΟΗΠΡΗΗ, 

26. τί οὖν ἐστίν, Νοῦ 'Ἠοι 15 16, 45 Α. Υ., Ῥαῦ (56ο σογ. 1ὔ απᾶ 
ηοίς) τυ]ιαί 15 199 γγηαῦ (ποπ 15 ἴμο βίαΐο οἱ ἴ]ιθ «8862 1.6. Το γηαῦ 60ΙΙ- 
ἀϊδοπ Ἠαβ γοιΥ βε]{-βεε]Ιπρ Ῥτοιρηίῦ γοαῦ 

ψαλμὸν ἔχει. Τ]ο Αροβί]ο Ίσγο Τ6ΡΤΟΥΘΒ αποίἸογ [απ], Νοῦ οηΙγ 
Το ο Οοτιπ(μίατς απηΡΙΜΙοιβ ταίμοχ οἱ {πο σΙ[{ς ναῖο]ι αἰταοῦ αἴίθῃ- 
Μϊοη Παπ οἳ {Ποβο ν/ΠΙο]Ἡ ἄο ροοᾷ {ο οὔΠ6τβ, Ότί 1η {χο οχεγοίβθ οἱ {ποβθ 
61505 {ο Ρβα1Πθ αρἰτῖῦ οἱ 5ο]{-αβ56Γ{1ΟΊ ΟΥΘ6ΡΒ 1Π {ο ἴμο α{{εν ἀθβίτασ[ῖοτ 
οἱ α]] ΟΠΗτοἩ οχάθτ. Ἐ86Ἠ πιαπηροχ οἳ ἴ]ιο ζεασπίπρ Ῥοᾶγ (οἹ. κ. 99 
Σοχβίᾷ8 τ1β {ο Ιπο]αᾶο πο π]ο]ο ΟΠο]) Ἰαᾶ Ἠ1β οὗ βροοῖα] ϱαρ]θοῦ 
{ο Ὀτίηρ Ῥε[οτα υπο ΟΠατοἩ; βοπιθ Ἠγπιπ οἳ ρταῖβθ, απρτεπιεβ]{α[εά ος 
οἰμοεχψήβθ, ΒΟΊΠ6 ροϊπί οἳ Οµτῖραπ ἀοοίτῖπθ {ο 6π{οτοθ, ΒΟΠ16 Πϊάᾶση 
1ΗΥΡ{ΘΥΥ {ο τ6υοαα1, ΒΟΠ1Θ πζίθταπος 1Π αι [οτεῖρη οηρτθ, ΟΥ ΒΟΠΙΘ ΙΠ/{6Υ- 
Ῥτείαδίοη Ῥθοπ]ίαχ {ο ΠΙπαβε]Γ οἱ βαοἩ πἰίεταπσθ. ΤΠΙβ Ίο ἀθριγοᾶ {ο 
4θε]νετ ]αβί πε πο ἵπιρα]βο βεἰζεᾷ ἨΙπι ο ἄο βο, απᾶ αἲ] ση α. νίον; 
οἳ οἸαϊπηῖπρ Ῥτοππίποπος {0Υ Ἠήπηβα]{, ταί]θυ (ιαπ οἱ Ῥτοπιοβίπρ ἴ]ια 
ΟΟΠΊΠΠΟΠ ΨΘΙΓΗΥΘ. ΤΠθ οοπβΒε(πΘηςθ Υ8β 4η απηοιπύ ο ἀϊδοτᾶθν ν/Ώ]οἩ 
Ῥτενοπίαᾶ {ιο ϱἰχ]]κίπσ Ῥϊοίατο οἱ {πο ἰχπο οβεοί οἳ ΟἨτίβίαΏ ϱγο- 
Ῥηθογ ἵπ {Πο Ἰαδῦ Υογρο {Τοπ Ῥεΐπο τοα]χᾳθᾶ. Έον {ιο νατίοαβ ϱ1[ίβ 
χηθη{]οπαᾶ 1Π 0Π15 γοχεο Α90 ντ. 2, 6, 18, απᾶ ποίθΒ. Τ]α6 ποτά Ῥβ8]πη 
πηπβί ο απἀθτβίοοά οἱ α 8οπς οἱ ργαῖβο αζἀγθβρβθᾶ {ο ἄοᾶ, βα6] 88 ἴμο 
Έρα]πιβ ο Ώανῖᾶ, ὑποαρῃ 16 18 Ὦγ πο ΤΊΘαΠΒ ἴο Ὄο οομβπαᾷ ο ἴ]ιθπῃ, 
Οἱ. ΕΡΗ. ν. 19. 

πρὸς οἰκοδομήν. ὮΒ6ο οἩ. γΙ. 12, ΥΠ. 1, κ. 25, κ. π; 9 0ο. χι, 19, 
αΏΠ. 10. Πο ΑΡοβί]ο σοττθοίβ (νο 6ΙΤΟΥΒ ἵπ Γίς βοοΒίοη: (1) ἴο 4ϊβ- 
οχᾷ6τ]Υ πΙΊΠΟΣ ἵπ Ισ] ἐ]πο βογνίσος οἳ πο ΟΠπτο]Ὦ που οαττ]εᾷ οἨ; 
(3) ιο Ρτασίῖσο ο{ νοπιθή βρθα]ίπρ ἵπ ἴ]πο ραΏ]1ο αΒΡΒΘΙΩΡΙΥ. 

2Π. κατὰ δύο. Τη6τθ τΙΠΒΡ ποῦ Ὦθ πποτο {Πα πο, ο αὖ ο πἰπιοςί 
{ηχος 4ἱβ6οΙΙΒΘΒ, ῬθάβΊβθ {πο Ίοπς π{ίθταπορ Ιπ ΒΏ ΠΠΙΠΟΥΏ {οηραθ 
πποι]ᾷ Ίπεατγ ἴμο Οτο ππποαί α βα{Ποϊοπί οοττοβροπάΐπρ Ῥαποβῦ. 

ὀνὰ µέρος. ΤΗ{ετα]]γ, ἵπ τωτη. 

εἲς διερµηνευέτω. ΊΤιαῦ {Ίιοτθ Ὦ6 9Π6, απᾶ οπ]γ οπ6, ἱπίφγρτοίογ ο 
686Ώ ΒΡοΘΟΝ; {ο 1 ἐῑιο ϱοοοπᾶ ΙπίογρτοίαίΙοη Ἱγογο {ο βα1Πο 38 {μα 
Ηταῦ 15 νγΕΓΘ ΤΙΏΠΘΟΘΒΡΑΣΥ: 1 ἀοτεπί, 16 νγοι]ᾶ Ῥε Ῥεγρ]οχίπᾳ. 

28. ἐν ἐκκλησίᾳ. ΤἨ6βο ποχάβ Ιπαρ]γ λαῦ ο π{ξεγαποῬ πγαβ {ο Ὦο 
γθβογγοᾷ απ] {1ο βραα]κοΥ Τοτπά ἨΠΙπιβο]Γ1Π ργϊναίο, βἶπορ ἵπ ἐπο Οτο] 
15 οοπ]ᾶ οΠΙΥ β6γνθ {οχ απ ορροτύιπΙ{γ οἱ πβε]οβς ἀἱβρ]αΥγ. Ῥ6ο ποίθ ΟΠ 
Υεχ, 18. 

29. προφῆται δὲ δύο ἡ τρεῖ. Τ]θ βΑΠΙΘ τα]ο σπα {ο Ἰο]ᾶ ᾳοοᾷ οἳ 
Ῥχθβομίηρ. ΤΠοβο νο {6ἱ{ ἰ]ιαῦ Ἴιογ Ὠαᾶ βοπια(ηῖηςρ {ο οοπαπππ]σβ{θ 
πηπβῦ ποἰνηηΠβύαπάϊπρ Ῥθ ρονογποᾶ Ὦγ ἴ]ιο ἀθβίτο {ο οᾷ1[γ ἐ]αῖν Ὀτοί]χθη. 
11ο ΟΠΥοὮ πναΒ πο Το Ὦο υααγιοᾷ ού Ὦγ απ επᾶ]θββ βΒΙοοθββίοη ΟΕ 
ἄἱβΟΟΠΥΒΘΒ, ροοᾷ Ιπᾷοοᾷ ἵπ 1Ίι6Π1β6ΙΥ6Β, Ῥαΐ αάτερεεᾶ {ο ΊΠ6Π πο 
ν/6Υθ πού 1Π α οοπΘ1μίοη ἴο Ῥτοβί ὮΥ ἴ]θπι,. Τί νγοι]ᾶ βαθα {]αί πο 
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ο {ηχθο 4156οΥβ6Β, δἱέ]ιου ἵπ ο γογπασι]αχ, ΟΥ 1 ἴογο ΟΥθ ΑΠΥ 0ἨΘ 
Ῥτοβοπί νο οοσ]ά Ιπίοτρτοί, 1π ΒοπΠθ [οτοίρῃ {οπρια, {οο]ς {1ο Ῥ]ασς 
1η Αροβίο]ίο 6πιοβ οἳ ἴἶιο πποᾶσγΏ ΒΟΥΠΙΟΠ. 'Ποῦ ἰ]λο Ῥτοβυγίοτβ 0ΟΠ6 ὮΥ 
οπ6, ποί αἰ] {οροίπατ, οχ]οτί {ιο Ῥοορίθ, απᾶ ἴλο Ἠίδπορ Ιαβίύ οἳ αἱ!, 
88 {1ο οοπηπΙαΠάοΣ.  Αροβἰοἰἰσαϊ 6οπκεζἑμίοτι (οἶτο. Α.Ρ. 250), τ. δτ. 

καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν. ΒῬ6ο χὶ. 29, 51, ποίθβ, Ἐίπον (1) ια 
οίλον Ῥτορλοία, ος (2) ἴῑιο Ἠν]ο]ο οοπρτοραΜίοἩ.. ΤΕ πο [ογπιος 6 ἰ]ια 
οοττθοῦ Ιπ{οτρτοεία{Ιοη, 165 το[ογβ {ο {πο ρϱ1{ύ5 οἳ ἀῑδοσνπῖηρ οἳ βρΙΠΙ{Β (οἩ. 
χι]. 10). Ἔ]ο Ἰαΐίεν ππαβΥ ὢο ἀο[οπᾶσά οἩ {πο ρτοιπά λα Ῥύ Ρα] 
οοπβίαΠ{ΙΥ (οἩ. κ. 16, χὶ. 15) αρροα]8 {ο {πο Ἱπάριασπί οἱ 15 ἀἱροῖρ]6ε, 
απᾶ {λαί Ἡθ οοπβιάοτοἆ (οἳι. χα, 1---δ, οἳ, 1 {οπ 1, 91, 21) ὑπαί αἰὶ 
ὑιο ρεορ]ο οἳ ἀοᾶ Ἠπά ενα Γπου]γ οἳ ἀἱβοσγηίπρ πο βρἰτίθια] γα]αο {ο 
{οπαβο]νοβ οἳ πγαῦ (ου Ποστ 1π ἴμο οοπρτοσαοΠ. Ῥαΐ νον. 90 βαρ- 
Ῥοχίβ (1), 88 ἆοθβ 8ἱ8ο πο Γαοῦ (]λθύ ἀλλος απιὰ ποί ἕτερος ἵΒ αβεᾷ. ἈΒεθ 
νου, 18, 

80. ἐὰν δὲ...ἀποκαλυφθῃ. ΤΙ 6 εποι]ά αΏροασ (λαέ ΒΟΠ1ο βρθοῖα] 
Ίηθββαρο {τοι 4οἆ Ἰαά ὈσοἨ βοπί {ο οπο οἳ {πο Ῥτορλοίς ἀἁπτίηρ ἴμο 
ἀἱβοοιχβο οἳ αποἰ]ου, ἴμο βνβί Ἰνα8 {ο Ὀτίπμ Μἱβ ἀἱβοοιχβο {ο απ οπᾷ 38 
ΒΟΟΠ 88 πηϊρ]{ Ῥο, ἴπ 8η. ογᾷθτ]γ ΤΠΒΠΠΟΥ, 8Ο 88 {ο ῥίνο ο οἰπαν απ 
ορροχτιπΙγ οἳ βαγίπς νη]ιαῦ Ἠπὰ οσσυχτοὰ {ο Ἠΐτη, 

81. καθ’ ἕνα. οι ποσθββατΙ]γ αὖ ἰ]ια 6απιο πηθο[ῖηπσ οἳ χο ΟµατοἩ, 
ψλίσἩ υγοι]ά Ῥο ἵπ οοπίχαἰσίίοπ {ο πγαῦ Ἠαδ Ιαβῦ Ῥοσῃ βαἷᾶ (νου, 99), 
ηΟΣ {]αί ἴο ῬογπηϊββίοἩ Ψαβ8 οχίοπάοὰ {ο ο Ἠ]ο]ἰο ΟΜηἱρίίαπ Ῥοάγ. 
αῑ νοτο ποί Ῥτορ]οίβ, ο Αροβί]ο ἴθ]]β τ18 (οἩ. κ. 29), απᾶ 16 18 οἶθατ 
Όιαῦ ποπο Ῥα{ ῥγομρ]ιεί5 οοτι]ᾶ Ργορ]ιοβή/, ΒΙπσθ ΡΟΡΊΘΟΥ (οἩ. ΧΙ, 28, κ. 
9, χῖν. 1, ὃ, 22) ναβ α ερεσίαὶ ϱΗ οἳ πο βρ]τῖν, 

παρακαλῶνται, ΊΤ]ϊ8 γοτᾶ, πἨ]ο] βἱρπίβος Π{ογα]]γ {ο σα1ῖ {ο οπιε’8 
εἰάο, Ἠ8β ο βοπ5θ οἳ οοπα{οτί απ οχ]οτίαίοπ. οοπιρΙποᾶ, απιᾶ 19 πιοβί 
ἨΘατΙΥ οᾳπἱγα]επί {ο οισ οποοιτα(α ΟΥ ο)ἱ6ΕΥ. Ῥθθ 3 091, ἵ., ΝΠθΥθ λα 
ψιοτᾶ απ {ο γοτρ ἔτοτα γλίο] 1 18 ἀονῖνος ατο ἰχαπδ]α{οᾷ ΙπάἱΠοτοπ{]γ 
οοπι/ογὶ Επιᾶ οοπδοἰαἰίοπ. Τπ ο. ἵν. 16 οἳ ος Ἠρ]βί]ο 1ΐ 18 τοπάοτγοά 
ὑεδεοολ. Ίπ ἃ ρτοαῦ ΠΙΠΔΠΥ Ῥαββ8Ρ6ΘΒ, 88 ΤΟΥ Ιπείαησο ἵπ Αοίβ Π, 40, 1ὲ ἴρ 
τοπᾷοτθά οα]ιογὶ,. Έτοιι (115 Υυοτᾶ 18 ἀοτινοᾶ ἴἶιο Μο Βαγασίείο, ΤΘΠΙ- 
ἀοτοεᾶ Οοπι/ογίεγ ἵπ ο] χῖν., κν., απά χγ., παπά 4άνοσαίο ἵπ 1 1ο 11, 
Αν κ. ποῦθ ΟΠ Υου. ὃ, 

καὶ πε προφητών προφήταις ὑποτάσσεται. Τ]ιο ροββοβ- 
Ὃν. ασ α βροοίαὶ μη [τοπα οἩη. Πῖρ] Ἠαβ, ἔτοπα Μοπίαη ας 1η ἴλο βοοοπἀ 
οσο ίατγ ἆοννπ {ο οσ ΟΥ {1Π1ΘΒ, Ώδοτπ. βαβροβοᾶ {ο οοπ{ου οἩ. 118 Ροβ8- 
ΒΘΒΒΟΣ αἩ παπα απΙογ ἴγοπα 1] σοπίτο], πείθουν εκετοῖδεᾶ Ὦγ Ἠπηβα]Ε οἵ 
οὐ]οτΒ, αι {ο οπ/1ε]ο Ἠϊπα {ο ἱπππαθαϊαίθ αἰζεπίΙοπ {ο {πο οχο]πείοπ οἳ 
6ν6υΥ ολοι οοπβἰἀστα(ίοι. νψλαίβοονον, Βδύ Ρα], οἩ ο οοΠ(ΤΑΣΥ, 1άγ5 
ἄονη (πο τα]ο αί βριτιζαα], 11]ςο αἲ] οἴ]ου αἰεί», 819 {ο Ὦο ππάςχ {ἔῑα 
ἀοπαπΙοη ΟΕ ἐ]θ ΤΘΠΒΟΠΣ, παπά ΠΛΑΥ, 1]κο αἲ] οἴ]χου μΙ[ίΒ, Ὀο οαβ11γ παβαβεᾶ. 
Α. Ἠο]γ βα][-τοβίγαϊηῦ, ΘΥΟΠ 1π γ]θ 18ο οἳ ἴπο Ἠἰρ]οςί ρἱΕἴ5, πιαθύ οἼβγ8ς- 
ἐοτίπο (ιο Ομτ]ίαα. ΤΙ α ΠΙΒΠ ΟΟΙΠΘΒ Ιπίο χο αβεοπαὈΙγ ἱπερίτοᾶ {ο 
βΡροβ]ς 1π απ ΠΠΙΟΠΟΥΥΠ ἔοηριιθ, ἴ]λθ ΠπΠρΗ]βο 18 {ο Ὦο ον] περχοββεᾶ, 
ἩΏΙΘΒΡ {16ο 18 8 οοτἰαἰπίγ ναί ναί 18 εαὶᾶ ομ Ὃο ἱπίογρτοίοᾶ, 5ο ἐαί 
έποβθ Ῥγθροπί 1ΔΥ απάθτείαπά 16, 1 Ίο οοπΙ6Β Ιπίο {ο αβΒΕεΠΙΡΙΥ 
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Ροββθβςοᾶ πΙζὮ ΒοΠ16 οσεγπιαβ[θτίησ 1ᾷθα, Ἡδ παςδύ Ίκεερ 16 τοβο]α{ε]γ 
Ῥαο]ς αΠ/61] ϱαο]Ὦ της α5 ο οαπ ρῖτο 16 τεπί υζποαῦ ρτε]πᾶϊσς {ο ΟΠτίβ- 
ἴαη οτάσν, ψιλποιαῦ Ιπ]ατγ {ο ἐλαῦ νγπῖοὮ πηπβί Ῥε αΏβο]αίεΙψ πο Βτδῦ 
οοηβἰάεταδίοη 1π αἲ] ραῦθ]ίο αἀάτοςςαςβ-- ἴε εάιβοαίῖοη οἱ 11ο Βοοξ. 
Ἠδαβ 11βῇ]γ τοπιατ]κς ἐπαίῦ ἴ]ιο ἀϊῄεταποςρ Ῥεύποεη ἄοᾶ”5 ρτορβείβ απᾶ 
ἴποβο ἱπβρίτεά Ὦγ ον] ϱρ]τΙζ5 15 {ο Ῥο {οππά ἵπ {πο {αοῦ ἴπαί πο Ἰαΐΐθτ 
αἴθ ταρῦ Ὦγ πιαάπεςς Ῥεγοπᾶ {ιαῖν ο οοπ/{το!, απᾶ α1θ απαβ]θ ο ο 
βἴ]οπί 1{ {11ου η]. Απά Ἠορετίεον Π]αβίταίθς ὮΥ α τοίογθΏοθ {ο ΠΙοᾶθτη. 
ΤΟΥΠΙΡ οἱ {απαθίοἴβπη ο ἐτπίἩ ἴμαῦ «αποοπίτο]]εά τοµσίοιβ {θεΙτρ’ 18 
αρῦ {ο ΄ΟΥΘΙΡΟΨΕΥ ΡούῦἩ ΤΘᾶΕΟΠ απ 86ΠΡ6.᾽ 

89. οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεό. Τή{ετα]]γ, {ο ἄοᾶ 15 ποῦ 
(4 ἀοά) οἳ απβεζ]επιθπῦ. Ο8, ζαπι6β 11. 16. Α1ς5ο Τα] πχὶ, 9, ποια 
ἀκαταστασία 15 τεπᾷειοά οοπιπιοἑίοπ. ΑΦ ἵπ ἴπο παίπτα], 5ο ἵπ {πα 
1Ποτα] απᾶά αρϊτιίπα] ποτ]ᾶ, ἀοά ἵδ α ἄοᾶᾷ οἳ οτᾷετ. Τ]Ἡθ {οτσοθβ οἳ 
ηαίττθ ορεγαῖθ Ὦγ 1118 πΠΙοἩ γα ΙΠΙΡΗΠΟΙΙΥ οΏεγεᾶ. Τ 165 Ὦο οἴμπετ- 
πο 1π {Πο ππογα] απᾶ αρϊγ]ζαα] νγοτ]ᾶ, ἄοᾶ 1β ποῖ ἴπο απίποτ οἱ πο 
οοη/{ΗβΙΟΠ, Ὀαῦ πι, ὙΠο πα5 ορροβθᾶᾷ ΠΙπηβαΙ{ {ο Ἠῃς ἸΝ1Π. 

ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων. Τί 6 α ᾳπεβίῖοη πλείπος 
{Ώθβο γοτᾷβ Ῥε]οπς {ο π]αῦ ρο6ς Ῥείοτθ οἱ γ]ιαῦ {ο]]οπβ. 1 {ο π]αῦ 
6965 Ὦοαΐοτθ, 16 ποι]ᾶ β6ετη ας ἐποιρῃ α. Ἠϊπί γας Ιπίοπᾶεᾶ {παῦ 1ος 
ἄΙδοτᾷςτβ ποθγθ Ῥοσσ]ίαΥ {ο πο ΟοτΙιπ{πίαπ ΟΠπτοἩ. Τζο υ]αῦ {ο]οπς, 
15 19 Αα, τορούΙδΙοη οἳ {πο αγσατηθπί 1η οἩ. να. 17, χι. 16, απᾶ ἵ6 ποπ]ά 
ἴπαη αρρεαΥ ἴλμαῦ ἴΠο ΑΡροβί]ο πας οβρεοῖα] Τ6ΒΡΒΟΠ {ο ἴθατ Ἱπβαβοταίηα- 
Ἴοη ΟΠ {ο ᾳπθβθῖοη οἱ {πο ροβΙὔ]οη οἱ πΟπΙΒΏ Ἰη {πο ΟΠτ]βᾷαπ 858ετῃ- 
ΡΙΨ, απᾶ {παῦ Ίο {πετοίοτο Γοτάϐθς Ἠϊ5 οὗη απποτ]ζγ ὮΥ απ αΏρεα] {ο 
ἴπο απῖνεγρα] οπβίοπι οἱ {πο ΟΠπτοἩ οἳ ΟἨτίβί. ΤΠε απΠπαΙοΡΥ οἱ χἰ. 
16 16 αἰχοησ]γ ἵπ ἔατοιχ οἳ πο Ῥαποίπαίίοη Ἰη {16 {ασί. 

34. αἱ γυναῖκε. Τ1ο Ροβῖδίοη ο} ποπιθεη ἵπ ΟἨτὶβ]απ αβδεπηΡ]]θβ 18 
1ΟΥ ἀθοῖᾶςᾶ οἵἩ {πα ρτϊποῖρ]ες Ιαϊᾷ ἄοπη 1π οἩ. χΙ. ὃ, τ---9. 

ἐν ταῖς ἐκκλησίαις. 866 ποίθ οἨ 6Ἡ, χἰ. 18, α Ῥοϊπέ ρατοπ]ατ]γ το 
Ὄο ποίθᾶ Πετθ. 

ὑποτασσέσθωσαν. ΤἨ6 τθο. ὑποτάσσεσθαι ποτ]ᾶ Ἰπνοῖνε απ Ἱτερα]αχ 
οοηβίγαοδίοη, πΏΙο] 18 ηοῦ, ἨΠοΠΘΥΕΥ, ΠΠΟΟΠΙΠΙΟΗ. 

ὁ νόµος. Τη ἄεπ. 1. 16, 

3δ. θέλουσιν. Τ1ο «πῃ]]) οἳ ἴπο Α.Υ. 5 Ἠοειο ποῦ ἴ1θ βἶση οἳ {πο 
βΙπρ]ο {αίατθ. "1 ἴΠαγ υαπί {ο Ίεατη αΠΥΙΠΙΗΡ, 1εί παπα ὧο. 

τοὺς ἰδίους ἄνδρας. Τ1δῖγ οπΏ Πιβραπᾶβ. ΤἨθ ἹποπΊεΠ Ἡγεγθ ποῦ οη]γ 
ποῦ Ῥεγπα{θεᾷ {ο ἴεαςοὮ (5ε6 1 Τΐπι. Π,. 11---14) Ῥαί 6νοη {ο αξ]ς ᾳ1θδ- 
6ἱοηβ 1π ΟΠΊτοΏ, α Ῥτϊνϊ]θρε, Βα75 (πτοίῄίπβ, Ῥεγπαϊδιεᾶ {ο πιο, Ῥαΐ 
ἀθπῖεᾶ {ο ΨΟΠΙΘΗ, πιοης {19 ᾖθπβ. Τί ΒΘΘΠΙΡ {ο Ὦ6 αββαπιθᾶ ἴπαῦ {πο 
πηπηαχτὶθᾶ οπθ5 πγοι]ά ποί (]π]ς οἳ ἀοῖηρ βο. ΤΠΙ8 τα]θ αΡΡ]168 ἴη 198 
βαἰτιοίηθβς ΟΠΙΥ ὔο ἴπο Ἠιαβί, γΏθτο ΟΠΊΕΏ Ἱθτο Ἱκερῦ ἵπ βἰτ]οῦ βθοἰαδίοη, 
απᾶ ΟΠΙΥ Ῥογπαϊμθᾶᾷ ο ΟΟΠΥΘΙΡΒΟ πα {αίγ πηα]θ το]αίῖνοβ. Οαβ]νίπ 
ΤΘΠΙΔΥΙς5, ΄ΊΠεη Ἠο 6875 Ἠδραπᾶς, Ἡθ ἄοερ ποῦ Ῥρτο]λΙβρ1{ ἔἨπεπι, 1η 9850 
οἳ πεθᾶ, {Τοπ οοπβπ]θῖηρ πο Ρτορ]αίβ {πεπαβα]γας; {οτ αἰἱ ἨἩαβραιᾶθ 
316 ποῦ απαΙβεᾷ {ο ρἶνο Ἱπ[ογπιαίίοη ΟἨ βποη εαρ]θοῦς.᾽ Ἐιδταβ ἄθ- 



ΧΙΥ. 40] ΝΟΤΕΑ. τότ 
{οπᾶβ {πο τὶρ]έ οἳ ψοπΙεἩ {ο οοηβπ]6 Ρίο απᾶ ργπᾶεπ{ 1ΠΘΗ, 5ο ἶοης 
85 16 ο ἆοπο νηζποπέ ρ]νῖηρ οοσαβίοη οἱ βοαπάα]. 

αἰσχρόν. Ῥϊδρταοθξι]. 

86. ἡ ἀφ ὑμῶν ὁ λόγος. Τ]1ο οπιρΠαρῖς 5 προη ἀφ᾽ ὑμῶν. “Νας ἵε 
Ίγοπι γ/οιι λαῦ ἴπο Ὑγοτά οἳ ἄοά οτἰρΙιπα]]γ οα1ηθ;᾽ ἐ]ιαῦ γοιι {α]α προ. 
γοτσβε]γεΒ {1ο {αξ]ς οἳ βεἰήπρ απ οκαπηΡρ]θ {ο οίπεν ΟἨχοΠθβὸ 

ἢ εἰς ὑμᾶς µόνους κατήντησεν; ΟΥ ἀῑᾶ 16 τεᾶοῖ γοι α1οποΏ 5ο θ]λαί 
γοι Ἠβγθ πο σοπόοθτη ψηζ πν]αί 16 {Πο οαδίοπα εἰβον]μετθ. 16 18 ποῖ {ο 
Ῥο 5αρροβοά ἰλπαί ἵπ τηῖποτ τηα{ίοτβ Οµτ]βΙαπ οοιηπηππ] {168 Ἠαά πού 
ἴμο τὶσΏί οἳ οτάετίηςσ {λαῖγ οὔ τ1ΐ{65 45 βοοπιθἆ {ο ἴ]ιθπα Ὠθβῦ,. ΑΦ 
πηθ{ζοχ οἳ Γποῦ ἴΠεγ ΒΟοΟΠ Ῥεσαπ ὔο ἆο βο, 85 πο ππηρεχ απ γατ]οῖγ οἳ 
αποϊοηῦ ΤΗ{ατρῖος ΕΙ11Υ Ῥτουγθ. ἘῬτπύ {μετο αἲς οετίαϊπ πιαίθγς οἳ Ρτίη- 
οἱ ρ]θ Ισ πααβύ Ῥο ἸΙαϊιᾶ ἄοππ αβ {απάατπεπία], Απαᾶ {15 18 οηε οἳ 
θλεπα. 

97. εἴ τις δοκεῖὶ προφήτης εἶναι. Ἰοῦ, α5 Α.Υ., «1 απγ πιαπ,᾿ Ῥαῦ 
1 αΠΥ ο0πο. Ῥ6θ ποίθ ΟἨ χἰ. 16. ΊΝοπΙΘΠ (566 χὶ, 6) Ἰαἱᾷ οἶαίπι {ο 
{πο Ρτορ]οαίῖο σΙ[ί απᾶ οὖθοη Ῥοβεββθᾶ 16, Έπετο πετο τΠΑΠΥ αρροϊηπἰθᾶ 
ἲΘΒΟΠΘΥΒ (566 6Ἡ. κ. 28, 29) πο πθτθ πού Ῥτορ]δίβ, απᾶ Όποτείοτθ 
{πο {αβί οἳ {ιο Ῥτορ]μαίίο οἩαταοίθς 88 ποῦ ονιπαθίοη, Ρα ἴ]ιο Ρο0β- 
5ο55ίοη οἳ {ο Ῥτορηοίίο ϱ16. ΤΠ απγ οπθ {αποῖοᾷ θε Ῥοββθβεαᾶ {]ιαί 
Εἱ56, ο γγας τεααϊτοᾶ {ο βαρπαϊῦ ΠΙπαβα]! {ο έ]ο {αρῦ οἳ 15 γπ]Πησηεββ 
{ο ΟΡ6Υ ἄοᾶ’5 αρροϊπ{εᾶ {οαπᾶατ απἆ τα]εχ οἳ {ο ΟΠατοῃ. 

πνευματικός, 1.6. Ροβ5ρβεϱᾶ οἳ αΠΥ βροοῖα] αριτιαα] στ. Οἱ, Π, 15, 
11. 1, σε]. τι. 1. 

κυρίον...ἐντολή, 1.6. ΟἨχΙ5{. 6ο οἩ. ν. 10, 19, 1ς. 9. 

88. ἁγνοείτω. Τ1ο οκρ]απαίίοη οἳ {λ]β Ῥαβδασε 18 {ο Ὦ6 5οπσΗ{ ἴπ 
αα]. ἴν. 9. Ἡ αηγ πιαη ἄοθβ ποῦ τεοοσπ1ζθ Β6 Ρατ] ππββίοη ἔτοπι 
πο Τιοτᾶ, 15 15 α οἶθατ Ῥτοοί ἐλπαῦ ἀοά Κπονς ποίλμ]πς οἳ ηύπι. Τηο 
ἰεχί 15  οογχθοΒοηπ οψῖπᾳ {ο {πο οοττθοοίοτ Ἠανίης {αϊ]εὰ {ο ρταξΡρ ἴ]θ 
ΑΡοβ/]6 πιραπῖπα, Ῥα{ 15 σίγθΒ 8 Ῥοοί απᾶ Εγ]σΙά 8εη5ο Ῥορ]ᾶο ελα ῦ πΙοἩ 
ἀγνοεῖται 61968. 8ο Οτίσοη οχΡΙ8ΙΠΒ, οὔκουν ὁ ἁμαρτωλὸς ἀγνοεῖται ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ; (Ἠοπῃ. 1. ἵη ζοτοιηϊίαπα). Τ]ο γ]ο]ε οἸιαχασίῦεν οἳ 86 Ῥαπ15 
ΤΘΠΙΒΥ«5 {ΓΟΠ1 Υ6τ. 94 οπγατᾶ 8Ί6ΥΒ ἐ]λαί Βύ Ῥατ] Ἠαβ ΤΘδοΏ {ο 8Ρ- 
Ῥτελεπᾶ βρεοία] ἀβοτα]θῖθβ οἩ {15 Ῥοϊπζ. ἈΒεε ποῖο οἩἨ τν]. 10. 

89. ὥστε, ἀδελφοί. ΤΠἩο Αροβίϊο, α5 ἵ5 Ἠῖς πνοηί, 51Π15 πρ {Πο 
φ]ιο]α 5οούίοη ἵπ α Γη οοπο]αάϊπρ ψονάδ. ΆῬτορβοασΥ 15 α αἰ[ί {ο Ὦθ 
εαγπεβ{]γ βοαρ]ιῦ (566 ΓΟΥ ζηλοῦτε ἴλθ ποίθ ΟΠ οἩ. κ. 91). Βρεοκῖπα 
ψΠ(Ἡ ἴοηραος 18 α σΙ[ῇ ποῦ {ο Ὦθ ἀἱβοοπτασεᾶ. Επί ἴἶιο οἩῖοξ ροϊπί 18 
{ο βθοατο ο ΙΠοα{Ιοη. 

40. πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν. 'ΟπΙΥ 16, ὧο, Το 
εὐσχημόνως, 866 ποίθΒ ΟΠ νΠ. 3ῦ, 96. ἘΈοτ κατὰ τάξιν, οἳ. νου. 95. Τηο 
ΟἨτιβίαη αβ5επΙΡ]γ ϱ]οα]ᾶ Ὦο α τοβεοίίοπ οἳ πο ππίνοχβο, Ὑγηουθ ΓΟΥηι 
8η ογάσγ τείση ΒΙΡΙΘΙΗΘ, 

1. 608. Τι 
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6. [καί] Ὀε[, ἐκοιμήθησαν τεο. Τεχί ΝΑΡΒΡΕΙΕα Υγείας Τιαί. υ]ρ. 
Ῥοβ]]{ο. 

10. σὺν ἐμοί ΝΒΡΕα Υγεία Τιαί, Ὑπὶρ. ἡ σὺν ἐμοί τες. πα ΑΕ. 

920. [ἐγένετο] αἴἴετ κεκουµηµένων τθο. πΙ(Ἡ ῬεβΗΙίο απᾶ Οτίρεηπ. Τεσῦ 
δΑΡΒΡΗΡΑ γείαπε Τα. Τις. 

34. παραδιδοῖὶ ἘΏΕ(. παραδιδώ δΝΑΏἩ. παραδώ 16ο. Τγαᾶίδεγιι 
γεύαβ Τιαῦ. Υπα]ρ. 

99. αὐτῶν ΝΑΒΡΕΙΕ Ὑοΐπβ Τιαῦ. ασ. τῶν νεκρών τθο. ΨηῖἩ 
ῬοθξΗ1{ο. 

81. ἡὑμετέαν ΝΡΡΕΡα ΥΤείαβ Τιαι. Ὑπ]ρ. Ῥεβμίίο. ἡμετέραν το. 
σαι ΔΑ. 

ἀδελφοί ΑΒ ὙΥπ]ρ. ῬοςἩϊίο. ἛὮθο. οτι. ψη ΏΕΙΕ είς Τιαῖ. 
89. χρηστὰ ΝΑΒΡΕΡΑ. Ἐθο,. χρῆσθ'. Ῥοχΐνεπει 1ο]]οις ΤιαςΠ- 

ΙΠ8ΏΤ, ΨΜΟ θζ1ῦβ χρήσθ᾽ “Ρας ππεταπι Πορηζατη᾽ (Τ1βομεπᾶοτ/). 

84. λαλώ ΝΒΡΕ Ὑπ]ρ. λέγω ΑΕ Ῥοβλίΐο, 

39. [σάρξ] Ὀείοτο ἀνθρώπων τεο. ψΙίἉ Ῥεελίίο. Οπι. ΝΑΒΡΕΕΑ 
γείας Τιαί. Ὑπ]ς. 

σάρξ Ῥε[ογο πτηνῶν ΝΒΡΕΙΕ απᾶ 6οπιθ οορίθΒ οἱ Ὑπ]ςϱ. Οπι, τος. 
να Α. ῬοβΠΙζο απά Υα]ρ. (αα{Ἡ.). δΑΡΡΕ; Υπ]ς. Ῥεβηϊίο Ἠανο πτηνών 
Ῥεΐοτο ἐχθύων. ἈἘεο. ΤΕΥΕΙΕΕΡ {πο οτᾶες πΙῃ Ρα. 

44. εἰ ΝΑΡΟΡΕΑα γείας Τιαῦ. Ὑπ]σ. ἘἜθο. οπι. πΙ(Ἡ Ἐ απᾶ Ῥοβ]Πίτο, 
Έθο. αἀάς σώμα Ῥείοτο πνευµατικόν ψιῖα Ῥεβπϊζο. ΤοαχίδΑΡΟΡΕΡα 
γείαε Τιαῦ, Υπα]ρ. 

4π. [ὸ κύριο] Ὀεῖ. ἐξ οὐρανοῦ 16ο. Πα Α απᾶ Ἐοβλίίο. ἘΤεχί 
ΝΡΟΡΗΕΡΑ γείαρ Τιαῦ. Ὑπϊς. Ὑπ]ς. αἀάβ σοε]εδῖ αἲ ἴἶο επᾶᾷ οἱ ἴ]ε 
Υ6ΥΕ6, ο αἱδο Ρα. 

49. Φορέσωμεν ΝΛΟΡΗΕΗΕΑ γΥείτπβ Τιαῦ. Ὑπ]δ. φορέσομεν Ἑ. 

60. δύναται ἂΒῬ. δύνανται ΛΟΡΕΕΑ. 

δ1. [μὲν] α[θει πάντες ΝΑΕΙΕ Ὑπ]σ. Ταεσί ΒΟΡ. 

πάντες οὐ κοιμηθησόµεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα ἘΕ Ῥορ]ϊίο. Α 
18858 πάντες κοιµηθησόµεθα, οἱ πάντες δὲ κ.τ.. ΝΟΕ τεβᾷ πάντες 
κοιµηθησόµεθα, οὐ πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα. Ὦ, ὙΥπ]σ. Επᾶ πιοβῦ οορίθς 
οἱ Ψεύαβ Τιαῦ. εαὈα ΩΙ (πίο ἀναστησόμεθα 191 λα κοιμηθησόµεθα οἳ ἴμε Ἰαςῦ 
τοαᾶῖης. ΤΠο ὑοχί 19 ποῦ οπ]γ 1π {πο πἰπποξῦ οοπ{αβίοἩ, Όαί Ίας Ώθει 
ΒΟ ΙΥΟΠΙ 8 ΥΘΤΥ θατ]Υ Ῥετίοᾶ. ΤΠ6 ύεχύ οἳ Τετα]]αη ο Ίο. σαγπίς 
Ίαβ Ῥτοβαξβ]γ Ώθεπ {απηρογθᾶ η σα, {οτ 16 οοπἰταᾶἰοίς Ἠϊς αγραπιθηί», 
πυΏΙοἩ αῑνιᾶθ πε 1ΠΙο [πο 6Ίάββ6Β, 0Ποβο νο ἄῑο απᾶ ἴποβο πο ἆο 
ποῦ, 66 ΒαβαΔΙΘΥ΄Ε ποῖθ ὄπι ἷοο. 66 αἱ5ο ποῖο Ῥε]ου'. 

6δ. γνῖκος Ώθ[ογθ κέντρον ΡΟ αρ. Τ1αγ ατο ἰχαπεροβεᾶ Ίπ τος, 
ναι ΡΕ Εα γεΐαε Τιαῦ. Ῥορ]ίίο. Ἐοο. αἶξο τοαᾶς ἁδη [ον ελα βοοοπᾶ 
θάνατε ΨΙτη Ῥοβλμϊίο. ΤοσίδἑΡΒΟΡΕΕΑ γΥείαβτΤιαἰ. Ὑπὶσ. Α]βο Ιπεπαει5, 
Τετιπ]]αη απᾶ Οτίρεῃ. 
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0Η. ΧΥ,. 1--58. ΤΠ ὮΏοστβΙινΕβ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΡΌΒΕΕΟΤΙΟΝ, 

Τ118 ομαρίου 15 οπε οἱ {πθ ἄεερερί απᾶ πιοβί πιγςίοτίοας 1π {πο ἘΒ10]6, 
1 18 ἴ]ο οπο εχοθρίοη {ο ἴπο βίαίεπιεπί ἵπ οἩἹ. 11. ναί ού Ῥαπ] πταβ 
ππαβ]θ {ο {ερ {1ο ΟοτΙπ{ΠΙαΏΒ να πηθαί; 1οχ 16 ταΏ]β νηἩ {ιο Ῥτο- 
{οππᾶ οχκροβΙὔίοη οἳ ἴῑε ῬτϊποϊρΙθςβ οἳ οα5αβοαβίίοη ἵπ ο Ἠρίςί]ο {ο 
Όλο ἨοπιαἨβ, απᾶ ο πεϊσηαίγ Ότι πιοβῦ αἰβιοα]έ επαποἰαίοπ οἳ ἴ]ε 

:. ἀοοίχῖπε οἳ ἄοᾶς {οτεκπονψ]εάρο απά πιβ 8 οα]] ἵπ ἐμο Βχδί επαρίει 
οἱ ἴμο Ἠρίξί]ο {ο ἐ]πο Ἐρ]θβΙ8ΠΒ, 

Α. εἨοτί β]αίοἸ οἳ ἐ]ο Αγροβί]εβ αγραπιοπ{ Ἠθγο π]] Ῥο παξε[α]. Ἠεα 
6ΟΠΙΘΒ ΠΟΠ {ο {μο πποδί Ἱπιροτίαπό ροϊπό οἩἳ υἨῖο] Ἠϊ5 ορίπῖοη Ἰαᾶ 
Ῥθουη β]κεᾶ (5ου ποίθ ο οἩ. ΥΠ. 1), ἴ1ιο ἀϊεοαβείοι οἳ πΠίσὮ Ἠθ ΤΘΡΘΙΥΘΒ 
{ο ἴπΠο Ἰαεί. 15 αΏρεατβ {ο Ἠϊπα {πο πιοβύῦ βα{Ις[βοίοτγ 6ΟΆΥ50 {ο Ὀθρίπ 
ὮΥ τορία{ῖπρ ἴ]ια πιεβεασο Ἰθ Ἰαᾶ Ῥτοσ]αϊπιθᾶ {ο ἴ]πο Οοτπ{μίαης αὖἲ ἴ]α 
Ῥορίππίπσ. ΤΠΙΒ πιθββασο τε]αίοᾷ {ο {ο αοἰπα] Γαοῦβ οἱ ἴπο Ῥθριι- 
τοσβοπ οἳ ΟἨτ]εί, ἴο ῬεγβοΏΠβΒ {ο ΨΠΟΠΙ, απᾶ ἴ1θ οἴτοιπηβίαησες ππάᾶθς 
ΨΠΙΟἩ, Ἠο Ἰαᾶ αρρεατεά (ντ. 1---11). Ἠο πεχί Ὀερῖηςβ {ο οοτηβαί {λε 
οΡΙΠΙοΠΒ οἳ {ποβθ πο πιαΙπ{αιποᾶ ἴμαί {πετο παβ πο τοβυττεσθίοη οἳ 
{πο ἀἆθαά απἆ εΊεννς (συ. 12-19) ἐναί α ἀεπία] οἳ ἐπο τεβαχγεοβίοη οἳ 
{πο ἀἆθαᾶ Ιπνο]τοβ α ἀἆθπῖα] οἳ {πο Ἡαδβιχτοσῦίοηπ οἳ ΟἨτίβί, απᾷ 15 [αἰα] 
α]{οσείμεχ {ο α1] Ώα]ιοξ ἴπ ἴ]ο «οβρεΙ. ἈΝοσί (στ. 20---28), ἴπο Αροξί]ο 
νΙθ/Β ἴ]ο Ἠεριττεσίίοη οἱ ΟΠμτὶεί ας ἴμο νἰτίπα] τοδαγτθοβίοη οξ ἴμθ 
ψποῖθ Ἠάπιαη χασ0θ. «ΑΑ {μα ἀθεαίι οἳ Αάαπι Ιπγο]νεᾶ {μα ἀθαί]ᾗ οἳ α]] 
Ἡϊς ἀθβοεπάαπίς, Βο ἴλο Ἡοαβιττοσίίοη οἳ ΟἨτιβῦ Ιπγο]νοᾷ {πε τεβΙσ- 
χεοίῖοη οἱ αἰ] πο βΏατο Ἠίς Ἠΐθ. Α/ίογ Πανίηπρ οοπαπετεᾷ αἱ] {Πε 
6ποπη]θ8β οἳ ἄοᾶ απᾶ ππαη, Ἠο, πο τερτοβοη/{α{]νθ ΤΠΒΏ, 455ΙΙΠΘΒ Τ0Υ 
Ἠιππβε!Ε απᾶ {ογ αἲ] Ἠο ταρτεβεηίς ἴλμα ἆπο Ῥοβίζῖοπ οἳ βαρτηϊδβίοπ {ο 
αοάᾶ ψΏῖοἩ 16 18 ΒὐΙπσ ππαπ ϱΠοπ]άΦ α55ΠΠ16, εΤεΠ (σετ. 28) Ιαγίης Ἠῖς 
πηραϊα{οτία] «τού αξΙἀ6, ἐ]αῦ ποΏθ ΤΠΥ ΘΥ6Ώ 8661 {ο 5ἴαπᾶ Ῥεύνθεη 
ΙΠ8Ί απᾶ ἄοᾶ. Τεν (σγ. 29---54) πο Αγροςί]θ 4ἱβοίΙΒ5ΘΡ {ο ΤεβδοΠ- 
αρ]οποβς οἳ Ῥαρβδτη οἩη Ῥεμα]{ οἳ {ιο ἆθαᾶ, απᾶ ἴπο επάπταπος Ὦγ Ἠϊπῃ- 
βο]{ οἳ αἲ] Ἰπᾶβ οἳ ἐτῖα]β απᾶ βπΠΘΥΙΩΡΒ, οἩ πο Ἠγροί]ιεδῖς ἐλπαί ἴπεγο 
ψιοπ]ᾶ ο πο τθβχγθοοἩ, απᾶ πάς πρ {15 Ῥοτίῖοη οἳ Ἠΐ5 αγρατηθη 
Ὦγ απ αΏρεα] {ο {πο Οοτιπίμίαης ποῖ {ο ὼο ο Ιπίο ΠσορηίΙοαβπθβΒ ὮΥ 
{θασμῖησ Ιηγο]νῖηπσ σγαγθ ΠΠοτα] 4απροιβδ. Ἠῖβ ποχύ απθξίοηπ ας 
τοσαχᾶ {ο ἴμο πιοᾷε οἳ ἴῑιο Ἠαξιττεοβοηῃ. Ἠο ἀἱξοαβεας {μα απεβίίοη 
Ίιοιυ ἴμο ἀεαᾶ α1ο χαῖςεᾶ. ΤΠϊ5 Ἡθ ἆοθΕ, τοχ. 56, Ὦγ οοπιρατίης {ο 
Ῥοᾶγ {ο α βεοᾷ πΏΙοἩ [α]15 Ιπίο {μα στοππᾶ απᾶ ἀῑες Ῥείοχο 16 βρτῖηρ5 
πρ. Τήμαν (σν. ὃτ---41) Ἡθ οη]αγσοβ οη ἴπθ νατίοιβ ΤΟΥΠΙ5 απᾶ εχ- 
οε]]επσθβ οἳ νὶβιρ]θ οὐ]εοίβ α5 α {ρε οἳ {ιο νατῖθίγ οἳ ἄεστεες οἳ 6]οτΥ 
ν/μΙοἩ {ο Ἠππιαπ Ῥοᾶγ τααΥ 855Ππηθ 1Π {Πο ποτ]ά {ο ο0Π1Ά6. Ἠοθ πεχί 
(συ. 49-46) επίοις ΙΠίο ἰμο οοπίταςί Ὠείψθεη {πο Ῥτγεδοπί απᾶ {λα 
{αΐατο 116, βΏενήηςσ (λαί ἐ]ο ΥοτΥ οἰτοαπηδίαπσοθϐ οἳ οι αχἰδίεπςθ 1Π 
{λ1β πποτ]ᾶ Ῥοϊπό {ο 8 Ἠϊσῃαν βίασρο οἳ εχἰδίοηπσο ἵπ αποίµοτ. Τμεπ 
(νν. 46-49) Ἡθ τε[6τΒ {ο ἴπο πθοθββατΥ ῬτίογΙ{γ οἳ {ια Ίοψες εχἰδίεησε 
35 α Εἵερ ἰογατᾶ ἴῑιο Ἠϊρμετ, απᾶ (τν. ὅθ---δδ) Ῥοΐπίς οιῦ νε παίατε 
οἳ ια «Ώαηρο πἨῖο] πιαβὲ ρ888 οὖοχ 8 Ῥο[οτο θ ση αἰίαῖπ {ο οἳτ 
Άπα] ροχ[εοβῖοη. Τ]αῦ ροτ[εοΒίοἩ, Ἰθ οχκρ]αῖης (σγ. δ4---δτ), οοηβῖβί5 ἵπ 
Ώιο νΙείοτγ οἳ {ο ερἰτίίαα] Ῥατί οἳ οσ παίαχθ 9Υ6Σ ἴλε ΒΕΠΒΙΒΙ, απά 

Τι2 



τη 1 σΟΕΡΙΝΠΤΗΙΑΛΟ. [ΧΥ. Ἱ--- 

Ἡθ οοπο]αᾶςς (τοχ. 68) Ὦγ εποοπταρίηςρ {1οβθ {ο πΊΠοπι Ἡο υτθθΒ {ο 
βίο {αείηοθβς ἵωη ὑλμαῖτ αριτιπια] οοιβΘ, ΟΠ {πο στοαπᾶ {λαῦ ἴΠεγ πιαγ 
Ῥο γα] αβειτεᾶ {παί μεῖ εἴοτί αἴνετ Ρεχ[εοοη ΥΠ ποὺ Ῥο ἵπ 
Υ8ΙἨ., 

1. Έτοπι {Π]5 τογεο {ο τετ. 11 {πο Αρορί]ο βἴαΐεβ {ο {αοῦβ οοπηθοίθᾶ 
νη(Ὦ {πο Ἠεβαντοσίίοπ οἳ ΟΠτίβῦ, 88 ο Τα Ῥτου]αϊπαθᾶ {παπι ἔτοπα ἴπθ 
οπ{βδεί οἱ Π5 τηΙπΙβίσγ. 

γνωρίζω δέ. ΊΜΟΙΘΟΤΕΙ, 1 ππακο Ίποπῃπ. ΤἩο Α.Υ. ΠΙΟΓΘΟΤΟΓ᾽ 
σῖνεβ ἴπο ἴάεα αὖ οπος οἱ οοπππαδίοη απᾶ τατία[ῖοη 1η {πο βαρ]εοῦ, 
οκρτοββεᾶ Ὦγ δέ. 

εὐαγγέλιον. ΤΠϊ5 σο5ρε] πας Ιπᾷθαᾶ ροοᾷ ᾖάϊπσαβ. Ῥοβρϊᾷο ἴπο ἴποῦ 
ἴπαῦ ΟἨτῖεῦ Ἰαᾶ Ῥθεη οΏετεᾶ [ο οἳς Β8ΙΠ5 (σετ. ὃ) Βύ Ρατ], 5 σε]] α5 
έμε τεςβῦ οἳ {με ΑΡροβί]ες (σετ. 11), ἰαασΏί ἰπαῦ Ἡο Ἠαᾶ τῖδεπ ασαἶη 1π 
οτᾷςτ ἔο οοπιπηπη]σα{θ ἴο τς ἴλπαί πθυγ απᾶ Ὠϊνίπε 119 πΠετεῦΥ οαν οὗ 
τοςαγγθοβίοη 5Ποπ]ᾶ Ὦο αβ5ιγοί.---ᾱ, 116 γΥ]οι εποα]ά παπα] πο Ἠππιαη 
Ῥοάγ, ἔποασ] ]α1ᾶ 1η ἴπο στατε, α 5εοἆ {τοπι ππεποθ 1π ἀοᾶ”5 οπηΏ ροοᾶ 
ὤππς, Α, ΠΘΙΥ απᾶ πιοτθ σ]οτῖοας Ώοᾶγ 5Ποπ]ᾶ ατ156, 

ὃ καὶ παρελάβετ. ἩΠΙΟἩ γθ τεοεῖνθᾶ, ἰπαί ἶδ, π]λεη Ιδ παβ 
Ῥτθαο]αᾶ. 

ἑστήκατε. Βίἰαπᾶ {α5ῦ, (παί ἵ5, αραϊηςί {Ίο αδβαπ]ί5 οἳ αἶπ,. Ο8, 
Ὥοπι. ν. 2: 92 ΟοΥ. 1. 24: ἘΡρΠ. τὶ. 11-14. Οταν αι ἵπ ΟΗτῖςί, Όιο 
βῖτοι οἳ {πο πα {6 οἱ Πο]Ιπ6βΒ, οµπ α]οπο ἀείεπαᾶ ας ἔτοπα ον]. 

0. σώζεσθε. Όμεβεινο ἴπο οπαηπρο οἳ 'εηπ5ο. ΤΠο οἴμετβ τοίογ {ο 
ραςῦ αοἴς, {8 {ο α Ῥτοδεπί οοπάδοηι. ΤἩο Α. Υ. ΄ατο βαναςᾷ) ἵ5 οᾳπ]- 
να]οπῦ {ο ἴἶπο «ἄτθε]ς ρεγ[θοῦ, ΟΕ. σωζόµενος ἵπ ο. 1. 18: Λος , 41: 
9 0ου. Ἡ. 16. 

τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε 'Τ]αΐ ἵβ {ο βαγ, Ῥτον]ᾶά 
γοα 81ο Ἠο]άϊηρ {αδύ πνλαῦ ΤΙ ἑααρΏί γοι.᾽ Έοτ τίς 1η ιο Ῥ]ασς οἳ ἴ]θ 
γε]αίῖνο β6θ Αοἲβ χ. 29 απᾶ Ῥπα[ίπι, Νει-Τοςί. ἄγ., ϱ. 216. ΕἘε τεπιατκβ 
ἐαί ἐΠπῖβ οοπβταοδίοη 15 πβαα]]γ {οαπᾶ νιΏ ἔχω, απά ὑπαῦ ἐπθ απᾶςθύ- 
Ἰγίης ἐλοασ]ῦ 19 αἱπιασς πποτθ οἵ 1655 ΙπαἰτεοίΙγ Ιπίοιχοραίίνθ. λόγῳ 
16 ἴο ἀαίτο οἳ αἰἰτασίβοπ 1π ἄεροπᾶεηπςς ΟἨΠ εὐηγγελισάμην, «Τξ τοα 
τοίαῖΏ ΕΥΠΙΙΥ ἵπ ΤΙΘΙΠΟΥΥ στ πηαί ἀἱδοοιτδο (ος ππα(ίετ) 1 Ὀτοισμί 
γοα σοοᾷ ΜάπρΒ, 1.6. ἵξγοτα Πο]ᾶ {αβῦ 011 ϱαὈ]εοῦ-πια[ίευ οἳ 1ΙΥ Ππεββαρο. 
Ῥοπιο (2) τερατᾶ {1ο τίνι λόγῳ α8 ππατκῖπς πΊοθ ἀἰδΙΠοίΙγ με παίατο οἳ 
{ο εὐαγγέλιον, '1 γοι Πο]ᾶ {αβῦ {ιο ἄοβρε] 1 Ἠανο Ργοσ]αϊπιθά {ο σοι, 
οἳ ν]ιαῦ 5οχῦ 16 18. Απᾶ (8) ἴπο Ῥονίδετβ οἳ οἳχ τεγρίοη Ἠαγθ Ῥτε[ογγεά 
{ο οοππθοῦ τίνι λόγῳ πζἩ γνωρίζω "1 πα] Κπονη, 1 Ραγ, να (Ἡ πα 
πονάς 1 ργεαομθά {πο ροβρεΙ {ο οι. Μο οαππού ἰταηβ]αΐο Ἠθγς, 35 
1η Αοῖς χ. 29, “ἴοι ναί τθββοῃ. 

ἐκτὸς εἰ µή. Βεθ ποίθ οἩ 6. χὶν. δ. 

ἐπιστεύσατε. Νοῦ «Ίανο Ὀθ]ιογεᾶ,’ α5 Α. Υ., Ὀαί Ῥεμεγνεᾶ, 1.6. Ῥτο- 
{οββθᾶ ΤΟοΙΥΡΒΕΙΥΘΒ ἀῑδοῖρ]θβ οἱ ΟηἨτὶβῦ. 

8. ἐν πρώτοι». ἈΝοῦ βγοῦ ἵπ οτᾶςτ οἳ ππς, Ῥαΐ ἵπ ογάογ οἳ Ἱπιροτί- 
80 (88 8 ὑταζΏ οἳ ἴμο Ηχδί πιασιμ(αᾶθ..  ΟΠτγβοβίοπα {αλα 16 85 οᾳ]- 



Χγ. 6] ΝΟΤΕΝ. τός 
να]θηέ {ο “αἱ ἴ]ο Βτεί. 6ο Ἠοιπεται Ρ]αΐ. Ῥοῖ. Υπ. 623 6 ὃ καὶ παντὶ 
ἐν πρώτοις ἀνάγκη µανθάνειν. 

ὃ καὶ παρέλαβον. Τ]1θ 6Ἴο5ο σθεεπιβ]απος ΟΕ {Πῖβ Ῥαβεισο {ο {ο 
ΑΡροβ{]θβ’ Ογεεᾶ ΒΠΘΥΒ ἐαῦ 015 ΒΙΙΗΙΠΒΣΥ οἱ {ο ἀοείτίπθΒ οἳ ος Γαϊ[μ 
19 αοἴπα]]γ νγ]αξ 16 ῬτοίοββεΒ {ο 6, α θἸοτί οοπαρεπᾶίαπα οἳ Αροβίο]ῖο 
{εαοΠμῖπς. Ίτοηαειςδ, α Ντ]έου 1Π ἴλο 5οοοπᾶ οθηίπτΥ, Απᾶ α οβΓ6ΓΙΙ 
οὔβθχνετ οἳ ΑΡροβίο]ῖο ἐγαβΙίΙοη, ΡϱἱΥ68 α Τ6γ Εἰπηϊ]αχ ΡΙΙΠΙΤΙΑΣΥ ἵπ Ἠΐβ 
{ποβίῖδο αραϊηςό ἨἩἨοτοβίθοβ, Ῥοο]ς 1π. οἩ. 4. Ῥδύ Ῥαα] ἆοθἈ πού βἰαΐθ 
Ίοτο ΓΤοπι πΏοπη Ἡθ τοσεῖτεᾶ Ἠῖ5 ἀοοίτίπθ, Ὀτπέ Το πιαβδύ Ἠατο αοααῖτεᾶ 
ΒΟΠ1Θ εἸοπιοηπίαχγ Ιηβίτπσοίίοη ἴπ ἴμο Εχεί Ῥηϊποῖρ]ες οἳ 61ο Οµτίςάαη 
{αϊἴ]ι ἔτοπι Ἠ]5 ΙΠίΘΓΟΟΊΥΕΕ η] {ο ἀῑδοῖρ]ος (Αοίς ἰχ. 19), απᾶ ετεη αἲ 
Ἠἱ8 αἀπηϊρδίοη Ιπίο ἴλο ΟἨτ]βίαη Ῥοᾶγ. Απάᾶ ν]ιαξ Ἡθ Ἰαά τοσεϊνεά 
ἔχοπα οἴ]θιβ Ἡο ἱορίοᾷ Ὦγ οσαπαΙπκΙοπ ο ο Βοτϊρίιτθβ, ὮΥ ΤΑΥΕΓ 
απᾶ ϱἰ]οπῦ οοταπηαπῖηρ νι ἀοᾶ, 111 15 Ῥεσβπης 1 οιυπι, Ὦγ τεγε]β{Ιοτ 
απᾶ ὮΥ Ὠιαί Ιππατᾶ οοπν]εὔίοη. νο ποπ Ὀπῦ ἀοά ϱ8π Ρἱνθ. 3εθ 
Κα]. 1. 19, 16. 

ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμών. Ο8. οἩ. 1. 18, ν. Τ, νΠ. 11. ΆΙβο Μαϊΐ, 
χχ. 28: Ματ]ς κ. 4ὅ: Ῥοπι. τ. 8---10: 2 ΟοἨ. ν. 14, 15: 1 Τῖπα, Ἡ, 6; 
1 Ροῦ. 1. 19, ο. 

κατὰ τὰς γραφάς. γ]Παί Βοχϊρίαχος Τηους οἳ {α Ο. Τ., ο]εατ]γ. 
Τ]οῬοθ οἱ ἔμε Χαυν (56ο οἳι. ἵν. ϐ απᾶ ποίθ) ποτε Πατά]γ απγ οἱ {μετα 1η 
οχκἰβίοησθ. 1Ι{ 16 Ὀο αβ]κεᾶ ν]ιαξ Βοτιρίατος οἳ {πο Ο. ΤΈ. αγθ πθαΏ{, θ 
Τ1ΑΥ τθίθχ ἴο Ῥ8. αχ,» 18. Η1., 85 ψε]] α5 {ο ἄεπ. χχῇ.; Ώειῦ. ΙΧ. 24--- 
96: Ζεομ. κ. 10. Έοχ ἔ]ιθ β4Π1θ ψοχᾶς 1πΠ {1ο ποσῦ Υεγβο 560 Ἐ8. χτ, 
10: 16. Η1. 10: Ἠορ. νΙ. 2: ἆοπαλ 1. 10. ΤΠϊς Ιαΐίος Ῥαβδαρο Ἠατίηρ 
Ῥθεη αρρ]θεά {ο ο Ἠοδατγεσθοι Ὦν ΟἨτῖς ΗΙπιςε!ῇ (Μαἴΐ, κ, 40, 
χνΙ. 4), ΤΠΒΥ ποῦ αππαίπτα]]Υ Ὃθ οοποεἰνεᾷ {ο Ὦε ΑΠΠΟΠΡ ]οβο ύ Ῥατπ] 
Ἰαᾶ 1π Ἠῖ5 τηῖπᾶ Ἠεχθ. 

4. ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται. ΤΗ{οτα]]γ, νας Ῥατ]εᾶ απά Πατ 
ΤΙΒΕΠ αρα1ηΏ, ἴ]ιο αοτῖρέ το[οττΙηῃ {ο {ο βἶπρ]ε ααί, λε Ρετ[εοῦ {ο ΟἨσίβ{Β 
οοπππεᾶ 1{6 αἴον ἨΙβ ἩεριχτεοίίοἨ. 

δ. Κηφᾳῷ. Βεο Τμακο χχὶν. 54. Βὲ Ῥαπ] απᾶ Βΐέ ζοἨη 4ἶοπο πξο 
ἔ]ιο Αταπιαῖο ΓοΥΠ1 Οἱ {πο ΑΡοβ{]6)Β ΕΙΥΠΕΙΗΘ, μπα ΓΟΥΠΊΕΥ οπ]γ ἵπ {1118 
Ἐρϊβί]ε απᾶ οπσθ 1Π {1ο Πρίεί]ο {ο ἰμο ἀαΙαΜ8ηΒ. ἜΤἨϊ5, εοαρ]αᾷ να 
ειο {αοῦ ἐλαί Βὲ 1οἩη ΟΠΙΥ 868 ἴμθ Αγαπιαῖο {οσπα ἵπ {Πο πβχταίίνθ 1π 
οἩ. 1. 49, 15 οπθ οἳ {ποβο πα]ππ{θ {οπσ]μθβ πΙΕἩ βρθα]ς βίτοηρΙγ 1οχ Πο 
ΡεππΙπεποςθ οἳ Ἠΐ5 (.οεΡε]. 

τοῖς δώδεκα. Τηο οβ]οῖα] ἀθεβισηπαίῖοη οἳ {πο Ῥοᾶγ οἳ {ο Αροείο]αΐο, 
{γοτη Νο Ἠοπεγες ὁπάας Ἠαὰ αὖ ἐμαῖ πιο “Ὦγ ἰτβπβρτββδΙοἩ 
1.116Π.) 

6. πεντακοσίοις ἀδελφοίς. ΤἨ15 χπᾶ οἳ 4ρΏροβταποςῬ πα5 οπε αροτῦ 
συ]ίοῖι ἐ]ιοτθ οοιι]ᾶ Ὦθ το παἰβία]κα ος Π]αείοη. 16 είπες Παρρεπεᾶ, ος 
1 ποῦ, 1{6 {α]δολοοά πωπβί Ίανο Ῥθεπ οαραῦ]ο οἱ Ῥεῖπρ εχροςεᾶ, Βύ 
Ῥατ] πιαβῦ Ἠανε ΕΘΕΠ απά σοπΥθγβεᾷ ηΜ]ι ΤΠΔΠΥ Οἱ {ηεβε ῬΕΙΒΟΗΒ. 

µένουσιν. Οὔβετνο {ο Ῥοβεπί, /ΤΙ6Υ αγ Β{1]1 α1ΐνθ,) 5 πε 5Ποτ]ᾶ 
βαγ. 



Τ66 1 6οΡΙΝΤΗΙΑΝΕ. [ΣΧΥ. Τ--- 

τ. ᾿Ἱακώβω. 1Τ{ ποτπ]ᾶ «θεπῃ Εγοπη {ΠΙβ (566 ΒίαΠΙΟ6Υ απᾶ Α]οτᾶ) 
ὑλαῦ Οἱ απ1θβ πας απι ΑΡοδίίο. Επί Τν ἄοες ποῦ πεοθββατ!]γ {ομ1ου" (μα 
Ίθ γα5 οπς οἱ ἴμο Ύπε]νο, 6ο Ῥτοίθββοτ Εἱαπαρίτθ)β εἰαβροταίο ποίθοπ 
{πο Ῥτοίητοη οἱ οἳσ Τιοτᾶ ἵπ {ἴπθ ΟΟΠΙΠΙΘΠ{ΑΥΥ οἳ Βύ απθβ ἵη {118 
ΒΟΙ65. Α186ο ποίθ οἨ ΙΧ. δ. 

8. τῷ ἐκτρώματι. Τ]ο ποτᾶᾷ τοίτβ {ο α Ὀϊτία οαί οἳ {1ο πβια] 
οοιχβο οἳ πηαίατε, αροιῦ νΥῖοἩ 6πετο 16 {πετεί[οτο (1) βοπιείηῖηρ ν]ο]οπῦ 
Απᾶ ΑΙ8ηΡθ. Βπο] ναβ ἴ]ο παίατο οἳ Βύ Ῥαπ1])”5 οΟΠΥΘΙΒΙΟΠ, η εγοηῦ 
πηραγα]]ε]εᾶᾷ ἵπ Βοπρίατθ,. ἸἩΜοτεοτατ, (2) ΒποἩ οἩΙ]άτεη 8Τθ Πβια]]γ 
ΒΙηΒ]] απ γδαΚ]γ, απ 1άθα, ὙΥΠΙΟ] {16 ποχῦ ΥαΓβθ6 ΒΊΘΙΥΑ Βδύ Ῥαπ] αἱβο 
μαᾶ ἴπ τη]πᾶ. Θδῦ Ρατ] βαν’ ἴμο Τιοτᾷ ΟΏ Τποτθ {Παπ 016 Ο008ΡΙΟΠ. βΒεθ 
ποίθ οἨ οἨ. ἰχ. 1. ΤἨε τῷ ροϊπίς οαῦ δὲ Ῥαα] α5 ἴμο οπῖη ππεπαιΏθγ οἳ 
ὢλο Αροδίο]ο Ῥαπά οἳ πποπη {Π18 οοπ]ά Ῥο βαῖᾶ. Ῥο ἸΛίπετ, ἄγ. ἄταπι. 
8 186. Ὑεῦ τῷ ἁμαρτωλῳ (Τα αν. 19) βἱρηΙῇεβ {ιο Βἴππει κατ 
ἐξοχήν. 

9. ἱκανός. Α. Ύ. πιοεὶ. Τ{ετα]]γ, βαβ1οἱρηῦ, 

διότι ἐδίωξα. Αοίβ νι]. 68, νη1, 9, 1α. 1. Οἱ. ἄα]. 1. 15: 1 Τΐπι. 1. 19. 

10. Χάριτι δὲ θεοῦ. Βΐ Ῥαι1 15 σης {ο αἀπα]ζ Ἠϊς Ρρεγεοπιαῖ Ιη{οτ]- 
οχΙϐΥ 6ο {ο οἴπεν ΑΡοβίΙ65, Ὀαΐ βαο]ι ν]]πσπθββ ἆοθς πο ]6αᾶ Πάπα {ο 
1ηαΚθ 8, αἰπηῖ]ατ αἀππϊβεῖοη τερατᾶῖησ Ἠϊβ 1ωοτᾗ. Έοι πα παβ ἄοᾶ”8 
ἀοἱπᾳ, ποῦ Π18, ΟΥ ΟΠΙΥ Πῖ5 βο {αγ ας 4948 στασθ οΥ {ανοιτ οπαβ]οᾶ Ἠϊπα 
ο Ῥετίοτπα Ἱν, 86ο οἩ. 1. 90, 1. 6, Ὁ, απᾶ οἳ, Μαΐΐσ. κ. 90: 9 ΟοἨ, 
ππ, ο ΕΡΕ... Εμ. Ἡ, Το, 19. 

περισσότερον. Βύ Ῥαα] ἆοεβ ποί Πθβιίαίθ {ο Ῥ]ασε ἨΙ5 Ἰαβοτατβ ἔοχ 
{ο (4οβΡ6Ι’8 886 οἨ 8 ρα γζἩ, ΟΥ ΘΥΕΏ 49οτθ, ἴποβο οἳ ἴῑπο Τηπονο, 
ΤΗο πποτ]ς οἳ 8η ΑΡροβί]θ οἱ ἰπο επΠ/ΙΙ6Β πιαδύ πθοθβδατΙΙγ Ἠαυο Όθοθι 
11ΟΥΘ ατάπιος5 (παπ {μαῦ οἳ 4η Αροεί]ο οἱ ο ἆ6ν8. 

σὺν ἐμοί. 1, ψη(]ι τοο. πε τθἙᾶ ἡ σὺν ἐμοί, Ὢθ πας ἐταπε]αίο σΙξΏ 
Α. Ἡ. ἐλο 4Υασςε ο) ἄοᾶ ιυ]ίσ]ι Ί0ας ιοἰέ]ιπιο. Τξ νο οπι1ό ἴ]ο ατίοἰο ἴπο 
χοηάρτίης πγ]] ϱο το ρταςθ οἳ ἄοά Ιαρουτθά σσ] ππθ. 

11. κηρύσσοµεν. ΤΗΙ6 ποτᾷ, πἨῖοὮ οτἱριπα]]γ πιθαπί {ο Ῥγοσ]αῖτα 
ραῦΗσ]γ, 85 α Ἠοτα]ά, ο8ΊΠθ {ο ΊΠθᾶΠ {Ἠο ἀε]νοιγ οἳ απγ ραβ]ῖο ᾱἱδ- 
601186. Ο/. κηρύσσειν ἐν ἐκκλησίαις καὶ ῥήτορας ἐκδιδάσκειν Τμποῖαπ Ώεον. 
Πα. 24. ἈῬεο κ. 27, ποῦθ. ΤΠε Ῥτθβοπύ ἀοποίθς πο {ποῦ πα δὲ 
Ῥαπ] 15 5611 Ῥγου]αϊπ]ῖης {Ηῖβ Πηθββ8σθ. “ΒΥ 5 εαγηθβίπεΒ {π βαγίπς 
{Π15, Πο ΑΡροβί]ο θεβΙῇθΒ {ο {ο ΙΠΙΠΙΘΠΡΘ τα]ιθ απά Ἱπιροτίαπος οἳ 
Ἠηβίοτῖο ΟἨτΙβΙαπΙὐγ.  Ἠορετίδομ. 

194. Ἐτοπῃ 0Π]6 ροϊηῦ {ο Υεγ. 19 {πο Αροβί]ο Ιηβῖδίς οἩ α Ὀθ]α[ ἵπ α 
τθβυΥΥθοΡΙοη 5 αὐβο]πίε]γ οβδεη/{ῖα] 6ο ἴ]ιο εκἰβίοησε οἱ ΑΠΥ ΟἨτ]βίκη 
{15 πγΠαίβοδτθΥ, απᾶ 5ὔ]σπιαθίσθς ἴπο αΏβοπος οἱ ΒΙΟΗ 4, Ὀε]ϊθί ας Γαία] 
{ο ἴπο αοἰπον]εάριπεπ{ οἳ ἐ]ο Ἡθβατγοσίίοι οἳ ΟΠτὶεῦ. 

εἰ δἐ. ῬΒιΐο 1. Ἐο]]οπεᾶ ΡΥ 1ο Ῥτ6β. ἰ] 15 εᾳπ]να]επῦ ζο, «1ξ ἶξ Ὦο 
18817 ἴχαθ {Παῦ. 

πώς λέγουσιν...τινέ.. Τηετο Ἰετθ {Ίγοο ἀϊογοπί βοΏοο]ς οἱ {Πποασ]έ 
ΑΊΠΟΠΡ ἴἨοβθ οπαῦβ]άο ἴπο ΟΠτϊβίαν ΟΠατοἩ πνΠῖοἩ ἀθηπ]οᾶ {ιο ἆοο- 
ἐτίηθ οἳ ὑμε Ἡθβυτγοσβίοη {τοπ {Πο ἀεαά. Το Βτδί γγαβ ἴλο πιαβειία]- 
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15619 5οΏοο], τορτοβεπ{οᾶ Ὦγ ἴπο Ἠγρίοπτθαπβ 4ΠΊοης {πο Ἠοπίπει απά 
Ὁψ ο βαάάποθθβ ΠποηΠσ {πο ἆθπδ. ΤΠαογ (ποαραίύ επαῦ ππαπ πγοι]ᾶ 
ϱπ/{Ιγ6]γ 6ε886 {ο εχ]ςίέ α[ζετ ἀεαίΠ, ατιᾶ παί απγ οὔποι ἴάθι, 88 ΟΠΙΥ 
{ο τθβι]έ οἳ πιαπΒ γαπΙίγ απᾶ Ἠϊς Ππεαθίαρ]ο Ἰοπρίηςρ α[ίοι οχ]βῦ- 
θηΏσθ. ΤΠθ βθοοπᾶ, η νο] {1ο Βῇοίοβ Ἴνετθ Πο πιοβῦ Ῥτοπηϊποεπ{ 
Ῥοάγ, {αασἩῦ, πγαί απιοαπ{θᾶ {ο {πο 6ατηθ {ΠΙπᾳ, ἴμο Ῥαπίμοϊδίϊο ἆοο- 
{τῖπο οἳ {πο π]Ιπιαίε τεαὈβοτρθίοπ οἳ {ο 5ο] 1Π{ο ἴ]ο Ῥινιπιψ ἔτοπα 
πΙοὮ 16 Ῥαᾶ βρταης, απᾶ {Πετε[οτο {πε Ώπα] οχἰ]ποίίοη οἱ ἴ]θ Ιπάϊπ]- 
ἀπα] ῬογβδοπαΠ{γ. πο ἐμιτά βοποο], ο πγπῖο] πο ἀἰβοίρ]ος οἳ Ῥ]αίο 
πγογθ {πο ομῖοξ τερτεβεπία(άνος, γη] ππκϊπίαπῖηρ ἴμθ εχκίετηα] ῬεΓβο- 
ηΠΒΗΙΥ απ ἱππππογία]1ϐγ οἳ ἴμε βοἩ1, τοσατᾶεά πιαίίου α5 ἴ]θ 681159 οἳ α]] 
ον1], {Πο οπ1γΥ Ραττίαν Ῥείγεση πε βοα] απἆ {πο Αὐβο]αίΐε ἄοοᾶ, α {Π1Πβ, 
1η Γ8οἱ, οββοπ/{ἶα]]γ απᾶ εἴογπα]]γ αεηπ {ο πο Ὠϊνίποθ, απά {]ιογ {]16γθ- 
ἴοχθ οοι]ᾶ ποῦ οοποεῖνο οἳ Ἱπιπιοτία]ίγ οχοερί ἔΠτοιςσι ἴπο επίῖτο 
Γτερᾶοπα οΕ {Πθ βοπ] {ποτ 5ο πιαΙσπαπί απἆ οοτταρθίτπρ απ Ιπῃπεησθ., 
Ἠσεπορ {Πο ἀοοΐίτῖπο οἱ {πο Ἡεβιπττεσίίοη οἳ πο Ῥοᾶγ γαβ ἴ]πα Ρτϊηε]- 
ρα] 5απιρ]ησ-Ῥ]ου]ς ἴπ. ἴῃο γαΥ οἳ 4η 68ΣΙΥ τεοοερίίοπ οἳ ΟµτὶςΠαπ1(γ. 
Τ6 ατοπδοᾷ {ο απίασοπίβτη οἳ απ Ιπβαθηδία] βεοθίοἩπ αΠΠοΠς {Πο οἆον5 
(Αοίς ἵν. 1, 3, ν. 11, ακΗΙ. 6---), απᾶ ναβ οοηβιἀετεᾷ Ὦγ Ποπίβοτι 
ΡΗΙΙοβορ!θυΒ ΙπαάΙΙΙβΒΙΡΙ6 απά 6Υοη αΏβητᾶ (ΑΛοἴβ χνιῖ, 92), ΤἘΤΠΙΒ ἆοο- 
{της ΤΟΥ ΠπΔΠΥ ορπίπτίες τοπηα]ποᾶ πο ο]οί ἨΙπάταποθ {ο ἴπθ ΡτορτθξΒ 
οἳ ΟµτικΗαπΙ(ψ. ΤΠ ρτοᾷασεᾶ ἴ]πο παππετοας ἀποβίϊο βοοί5, ὪΙΕ] ει 
η] τησ {ο αοεερί {πο ἀοοίτῖπο οἳ εἴετηα] {ο (πτοασ] ΟἨτίεί,βο Ίοπς 8 
16 ννα5 πού οποιπηροτεᾶ ὮΥ {ιο ποσθβΒΙίγ οἱ ΡεΠενίπρ 1π {ο τεβαττθοί1ο 
οἳ πο Ῥοάγ. Τμ Μαπίσομαθαπβ απᾶ {ιαῖτ {οἱ]οψατ5 τηαἰπίαΙπεά ἴου 
ΠΙΒΏΥ ορη/τίθΒβ 8, οοπβ]1οί Ισ πο ΟΠτῖςίαπ ΟΜΤ6Β, τπαΙΠΙγ οἩ {ΠΒ 
Ροϊπί, απᾶ 6ο αΡ]θ6 ΤΟΥΣ ΠΠΝΠΥ ΥΘΗΥ8 ἴο Ῥοα8βδύ οἳ βο ἀἰδήπριαϊρμεὰ αἃ 
οοπνοτῦ 5 Βύ Αασιβίίπε, πιο ἆθβοχίθαΒ {Πεπη, α[νοι 15 τοίατη {ο ἴμο 
ΟµατοἩ, 8 Πο]αϊπρ ἐπαί 'ΟΗτὶςί σαπ1θ {ο ἀο]ΐνεν ποῦ Ῥοάᾶ1ες Ῥα{ βοπ]ς.᾽ 
Ὠο ΠΗαογ. 46. Τὸ πιαγ Ὦο απεβοπαᾶ νυηείμθυγ α ἀοοίτίπθ ΠΙΟΤΘ ΠθαΤΙΥ 
οοττεβδβροπϐ1ηρ ο ἐλο ἱηχποτύαλϐγ οἳ ἴπο βοιἱ ματ {πο τοβατγθοίοη οΕ 
{1ο Ῥοᾶγ 18 πού βΜ] Ἠοειᾶ Ὦγ α Ίατσο παπιροχ οἳ ΟΠτιβήαηπς. Έοτ 
ΙΠΓΟΤΠΙΒΙΟΠ οοποθιπἶης {πο ἰθηείς οἳ ἴ]ο Ἠεαίποη ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΘΤΒ 9ἩΠ 
ἴΠίβ Ῥοϊπί, ἴμο βὐπᾶεπύ παΥ οοηβα]6 Αγομετ Ῥαἱ]οι”5 Γ,οσίιγεδ ΟΠ 
}ἠ]οβορ]ηῃ; Τον πο θατ]ν ΟἨτ]βθίαπ Ἠογθίίοβ, Νοεαπᾶςν απᾶ (1ἱαβο]οτ”5 
ΟΙήιγοῖι ἨΗἰρίογίθ, απᾶ Μαπβοα]5 «ἀποκφίείσ ΠΗετεδίθ, απᾶ [ον Ῥοίμ, 
Ὀερεγπερ’5 Ηἰείογη οἱ Β]ϊοδορ]ιη. Να πια αἀά (μαί 1 ομη ἵν. 9 
15 ἀἰτοοῦεᾷ αραϊηςύ βπο] Ἠετοίίσο. Απάᾶ 1Η, 48 15 σεποετα]]γ 5αρροςαᾶ, 
ΟΙεπιεπί 5 Ῥεοοπᾶ Ἐρίεί]ο {ο ἴῑα Οοτιπίμίαπ5 Ἠα5 Ῥοςη ὪτοπβΙγ αἰἰτ]- 
Ῥαΐθᾶ {ο Ἠϊπη, απᾶ 15 οἱ Ἰαΐεγ ἀαΐθ, Ίνθ6 5εθ Που οὐβάπαίθ πο 6ΓΤΟΥ Ύγαβ8 
Ὦγ 6ο ποτᾷς ἶπ ο, ϐ καὶ μὴ λεγέτω τις ὑμῶν, ὅτι αὕτη ἡ σὰρξ οὐ κρίνεται 
οὐδὲ ἀνίσταται. 

19. εἰ δἐ. Βαῖ 15, Ἱπιρ]γίηρ α οοπἰταᾶἰοίῖοη {ο π]αί Ἰα5 Ώδεπ βαἴᾶ. 

ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν. ΤἩο ᾳπθβίίοη Ἠαδ Ίοχο ῬθοἨ ταϊςεᾶ, 
ασαϊηςδύ νηοπα ναβ Βί Ῥαπ] οοπίοπᾶάίηπσὀ αραϊηβδύ {ἨΠοβο ΊΎΠο πηδίη- 
{αϊποᾶ {πο Ιππιοτία]λίγ οἳ ἴο 5ο], Ὁτπίυ ἀθπῖεᾷ {1α τοβαχγθοίοπ ο 
{μθ Ῥοᾶγ, ος ἴποβδο ο πιαἰπαϊποᾶ ]αῦ ππαπ α]ίοσείμεν οοαβοᾷ {ο 
οχκῖβὺ α{ἴεγ ἀθαίῃαμ2 Ύεγβες 18 απά 92 ποπ]ᾷ αρρεαχ {ο Ῥροϊπί {ο {πε 
Ἰαΐΐεχ οἶα55, Ῥαΐῦ ἰπῖ5 οαπποῦ Ὄο αἰτπιθᾶ γη ορταϊπίγ. Ἔλενθ πθτθ 
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ΒΟΙΠΘ, ΊΊΟΙΘΟΤΕΥ (566 2 Τΐπι, 1. 11, 18), π]ο ρετνετιεᾶ ίύ Ῥατπ]Β 
{θασΒίησ (Ῥοπι. νυΙ. 4: ΕΒΡΗ. ἩΠ. 6: Οοἱ. 1. 19, 19, ΠΠ. 1) πο ἴπο 
ἀοοίτίπε (παῦ {πα τεβαττθσβῖοη ἴααρηΏί ὮΥ ιο Αροβί]εβ οἱ «ερας παβ 
ἴπο εριτΙύαα] αππακεηπῖπρ ἔτοπα Βἶπ {ο τΙβΠίθοπΒβΠΘΒΒ, {πο απ]ο]κεπίηρ 
οἳ πποταὶ απᾶ Εριτζαα] επετσῖεβ Ιπίο αοἰνΙίΥ απᾶ Ῥτεάοπ]Ιπαηςθ. 
πο ἴαοῦ ψοτ]ᾶ 5θοπα {ο Ὀο {παῦ Βἱὲ Ῥατ] 5ο οοηίτινεᾶ Ἠΐ5 αχραπιεηύῦ 
α58 ἴο ἄεαὶ πι αἲ] απἰασοπΙείβ αἱ οπσθ. Τη6 π]οῖθ απεβῖοη νπείπετ 
ἴπετε Ύγετε α. {πίατο Πίο οἵ ποῦ, ἁεοοτᾶῖηᾳ {ο Ἠϊτη, ἀερεπᾶεᾶ οἩ {με 
{αοῦ οἳ ΟἨτὶβῦς ἨἩεβιττθοίίοη. Ἡ Ἠο παγο ΤΙΡΘΠ, {6η 8 τ6βΙΥΥΘΟίΙΟΠ 
οἱ αἲ] τααπ]πᾶ πτας ποῦ ρτοβαβ]θ, Ὀαῦ οετίαϊπ. 1 Ἠε πετο ποῦ 11861. 
ἴπαπ ἔμετο γα ποῦ ΟΠΙΥ πο τεβαττθοβίοἨπ, Ὀταῦ Ώπο Πππποτίαόγ, πο 
{αΐπχο Η[ο αἲ α1ἱ (ο, 2 Τϊπι. 1. 10: Ἠεῦ. Π. 14, 85 νε]] 45 στ. 46---49 οἳ 
{Π1β οπαρίεχ). 

οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. Τ{ ποτ] 6εεπ {παί πο ῬεγδοΏβ αραϊπεί 
ν/ηοπα {μερβθ τοιηατ]ς Ὕέτο αᾶτεβεοᾶ αἀπαϊεθεᾶ {ιο Ἡοβιτεσίίοη οἳ 
ΟΠτὶεί, Ῥπαύὸ ἀεπῖοᾶ ἴλαῦ οἱ οἴπει πιεῃπ. ϱδύ Ῥατ] Ίετο 5Ώθνβ ἴ]ε 
αρβαταΙίγ οἳ πῖς νίον. ἩΤ α τερηγτγεοβίοη τοπ {πο ἀειᾶ Ῥο Ίπι- 
Ῥοββῖρ]ε, ἴ]ιο Ῥτϊποϊρ]ο επιῃγασθβ ἴ]ο ὩἩαβαττεσίίοη οἳ ΟΠτῖςί ἨΗΙπηδε]!, 
ΝΠΙοΠ, 1 ἐς Ῥοβία]αίο Ῥο σταπ{εᾶ, Ῥδσοππθς αὖἴ οηςθ αἶίπει α παϊβίακε 
ΟΥ αἩ Ιπιροβίατθ, Απᾶ εἴποςε, οἩ ἴπο ΑΡοΡ[]ε” Ρχποῖρ]εΒ, ἴπετε ἵ5 πο 
Ίορο οἳ α {αίπτο {ο Ῥαΐ (Ἡτοασ]ῃ Ἠίπη, νο αγθ ἄτίνεπ {ο {πο οοπο]αβΙοἩ. 
---ᾱ, γοάιοίίο αἲ αὐδιγάιπι---ὑιαῦ «ἴπο ΑΏβπεΥ {ο Ἠϊς Ῥταγετ “'ἘαίΤεχ, 
1πίο Την Παπάς 1 οοτηπιοπᾶ ΜΥ ϱρϊτϊζ,. να Αππιμιαιοη ! ἐ]λαί Ἡε 
πο Ἰαᾶ πιαᾶο Ἠ1β 116 οπθ Ῥετρείπα] αοῦ οἱ οοπβεοταίοη {ο ΗΙβΒ 
Ῥαἴ]ιοι’ς βογνῖορ τοσθϊνθᾶ {ον ἨΙδ τοψατᾷ ἴ]ιο βατηο {αΐθ α5 αἰθεπᾶεᾶ 
{ιο Ῥ]αξρ]επαῖηπσ πια]ε[αοίοτ.’ Ἑορετίβοῃ. Απᾶ νο πιπρί {π[οτ 81ΡοΟ, 
16 οοΠ{ΙΠΠΘΡ, ἐλαί 5 ἐ]1ο ἔγπο ἀῑδοῖρ]ες οἳ ΟἨτῖεί Ίπ αἲ] αρος Ώαγε 1εᾷ 
Ῥατοαχ, Ἠαπαβ]6υ, Ποτθ ϱε]{-βαστίβεῖης 1νες ἔπαπ οἴ]ιαγ τηεΗ, {πεγ Ώατε 
αἰζαΙπεᾷ {ο ἴ]πῖβ Ἠϊρ]ατ οχσε]]σπσο Ὦγ «Ῥομσνίης π]αῖ πας 14196, απᾶ 
ἴλαῦ ἰἸιογαίοτο ἨΊθη Ώθοοπιθ ΠΠΟΥΟ «ρᾳτθ απᾶ ποῦθ]ο’ Ὦγ Ῥεμοενίης ππαύ 
18 {α]εο ἔ]αη Ὦγ Ῥεμανίηρ π]ιΒῦ 15 ἱταο. 

14. εἰ δέ. Απά 1. ἈἨοτο απἆ ἴη γεχ. 16 16 15 {πο βΙπαρ]θ οοηΙΠΠ8- 
ἴοη οἳ ἴμθ αγραπιθηῦ, 

κενή, 1.6. 1δεί658, ὤι υαΐπ, 88 πθ Β47. 1Τὕετα]ΙΙσ, επιρίή. ια. 
ἑπαπίε. "οι Ἠανθ α ναῖηπο {αϊδ 1 τοι Ῥε]ενο ἵη α ἀεπὰ τηΒΠ. ΒἩθ 
παϊρΏί Ῥε ἐταθ ιαπ, πιοαρ]ῃ Ἠθ τεπιαϊποᾷ {π ἀθαίἩ. Ῥτί 16 οοποετΏς τοι 
{ο Ῥε]ευε ἐλαίῦ Ηο ππαβ ἴο Θοπ οἳ ἀοά {οο. Απά Ἠο πας “' ἀεσ]ατεᾶ {ο 
νο ἴλαο Βου οἳ ἀοά νυν Ῥοψαχ ὮΥ πο τεβαγτθοῦίοη {ποπ πο ἀἆθαα. 
Ῥοηι. 1, 4. Ὃτ Ώοππο, ΦΕΥΠΙΟΤι οι Παδίεν Ὀαμ. 

1δ. ψευδοµάρτυρε.. ἸΝοί οπ]γ {5 οτι απἰλοπϊ{αἀνο Ῥτου]απιαίίοη οἳ 
Οτίϱίς ἨἩοαριχτθσοίοπ πβο]6βς, Ὀαῦ 16 15 ανεη {α156, {ποασ]ῃ 16 ας εθη 
χηαᾶθ {Τοπ ἴμο ῬοσίηπΙηρ. 966 Αοΐς 1. 22, 1. 24, ΠΠ. 15, 91, 1ν. 2, 10, 
98, ν. 950, κ. 40, χι. 90, 98, 94, ο. Ῥθαπ Βί8πΠΙ6Υ τεπι]πᾷβ Ἡβ ἴπαῦ 
ἐπῖς Ἐριβί]ε πας τ]ίεη νηζΗΙη πεπίγ-ῆνο γεᾶτβ οἳ ἴπο εγεπί {ο 
ψΏ]ο]ι 165 χθίοτς πηὮ 5αοὮ απ]Ώοθβ]ζα{]πσ οοπΏᾶσπσθ. ἨΤεῖ ἴ]αί ονεπύ 15 
πιοῦ 1ΠθτεΙγ α[Ἰγπιθᾶ, Ῥιαὸ 16 αοἰπβ]]γ πιαᾶο πο [οαπάα[ίοηι οἳ μα 
ΑΡοβῖ]θΒ νυ]ο]ε ατραππεηί, Ἀεο ΙπίτοβποίίοηἨ. Τηετο ἵβ α οθτίαῖη 
Ἰηβέ]ποῦ ση ζΠΙη πβ ϱ6ΠΕΤΑΙΙΥ πνπΙο]Ὦ οη8ΡΙ65 π5 {ο ἀείοοί πε α πιαη 18 
ερεα]άης {πο ἐπί... Τταῦα, 69 {ο ΒΡΕΔΙ, Τ85 α οοτίαῖη Τἴτι Ὀγ πΏΙο 
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16 πιαΥ Ὦο ποπη. Ἀοπ, 8 ολαρίοχ τίπᾳα ναι ἐσα(μ..  Ἠοβοτίβοη, 
1{ ορτίαϊη]γ Ἰας ποῖ {ο αρβοβταπςσθ οἳ Ἠαγίηρ ῬθεἨ ὙπΙέεη ὮΥ α. ΤΗΑΠ 
νο γ/αβ επάσανοαχῖηᾳ {ο Ῥειρπαάο οἴπετς οἳ π]αί Ἠο ἀῑᾶ ποί Ῥε]ίευο 
Ἠ{παβο]{, 

τοῦ θεοῦ. ΤἩο ϱεπ]{]νο οἱ το]αίΙοἩ, οοποεγπῖπᾳ ἀοἀᾶ. 

κατὰ τοῦ θεοῦ. ἘΠί]ου (1) οοπίγατη {ο ἀοᾶ, ἵπ ορροβίοτ {ο Ἠ[β ἴτιαθ 
οἸιαταοίοτ απᾶ Ῥάχβροβο, ος (2) πι ο Ὑαίίο απᾶ οἱμεσβ, 85 ἴμο βἴπιρ]θ 
6οη. 4ὔογθ, οοπεεγπίπᾳ ἀοᾶ. 

εἴπερ ἄρα. ἆρα Ἠθτο απᾶ 1Π νγ. 14, 18, Ἱππρ]ῖΘΒ ἔλο ἱππρτοβαβΙΠ{γ οἳ 
{1ο Ἠγροί]θείβ οἵ ΡγοροβΙίοἩ. 

ἐγείρονται. Τ1Ἡο ρτοεοεπί οἱ ΠαβΙ ια] αοβῖοῃ. 

17. µαταία. ΤΗ]5 ψοτᾷ 15 ἴπ α]] ῬτοβαβΙΠ{γ ΑΥΠΟΠΥΤΙΟΣΒ πη(Ἡ κενή 
Άθογο, νεγ. 14. ἘῬπαί Μεγεν ψοπ]ά ἀἰδήπσαΙβΏ Ῥεύνθει ἔποπ. Τμθ 
ΤΟΥΠΠΘΥ Υη(]λ Ἠήπα ΤηΘΕΠΒ τοζ(]ιοιέ τοδιί, ει Ιαὐΐοχ τοἱ]ιοιέ γεαϊί(ι. 

ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμών. ΟἨτῖςέ σµπ16, ποῦ ΟΠΙΥ {ο τηακθ 
χεοοπο]Παθίοη Τον 8ἶῃΠ, Ραΐ {ο ἴνοο ας ἴτοπα 16. Οἱ, Ὥοπι. νΙ. 11- -δ, 
να, 9. Απά μι Ἠο ἀἷᾶ Ὦγ ρτοοσϊαϊπαῖηρ αι 119. ὨἨο Ετδί οοπαπετεὰ 
βΙπ ἨΙπηβε]!, Τπεπ Ἠο οβογεᾶᾷ ὧπθ αοοερίαῦ]ε Βαοτίβσο οἱ Η1β ρατο απᾶ 
ππρο]]αίθᾷ Η{α {ο ἄοᾶ ἵπ ἴ]ο Ῥ]ασθ οἳ οἳχ οοιταρύ απᾶ βΙπ{α] ΊνεῬ. 
Απά (παν, Πανίησ αἲ οποῬ νιπαϊοαίθᾶ {ο τισΠίθοιςηθςς οἳ ἀοᾷ”5 Ίαν; 
απᾶ Γα]1β]1οᾶ 1{, Ἡθ 81οβο {ΥΟΙΠ πο ἆθαᾶ. ποπ Ἠε Παᾶ ἔας 1εᾷ βἶη αππᾶ 
ἀεαϊὮ οαρ{ νο, Ἠο τεάοοπιεᾷ 8 ἔχοτη ο ρούεχ οἳ Ῥοῦ]μ Ὦγ ἱππιρατίτης 
Ἠ1β ον ΤΗ16 {ο α]] πο ποα]ᾶ οπίαχ Ιπίο οογεπαπί νηαδα Ἠϊπι,. Τηαβ 
{119 Ἡοβυττοσῦίοη οἱ Ομτὶςῦ πγαβ ιο ὑτιαπαρΗ οἳ ἨαππαπΙἴγ (566 οτ. 21) 
οΥ6Σ Εἶπ απᾶ ἄθαίῃ; ἴ]ιο τεγΥοιβα] οἳ ἴ]ο βεπίεπσς, 'ίλο 5ο] ἐ]ιαῦ εἶπ- 
πο, 16 βα]] ἀἱθ.᾽  Ἠαά Ἠε πού τῖδεη Γτοπα {1ο ἀεαᾶ, ΠαππαπΙίγ Ἠαᾶ 
ποῦ ἐχιαπαρῃεᾶ, πα βεπίοησθ Ἰαᾶ πού Ὀδεπ ταγεγβαᾷ, πα Ἠπά ποῦ επ 
ἀο]ινογθοᾶ ποπ {ο γοκο οἳ βἶπ, απᾶ {πεχοίοτο {ποβο Πο Ἰαά /’{α]]οη 
αξ]θορ᾽ οοπ]ᾶ Π6Υα Ἠα]ο αραϊηπ. "οπθ ο {μεβο {ήηρε νοα]ᾶ Ἰανθ 
{ακοη Ῥ]ασς, Ἠαά Ἠο πού εππεγρεά νυἱοῦοχ Ίοπα {λε οοπβ]οῦ Ὦ} τιβίης 
αραϊπ.  Οα]νίη. 

18. κοιµηθέντε. ἈῬ66 ποίθ οἩ 6Ἡ. νΠ. 99. «ΤἩοθ ποτᾶ ἆοεβ πού 
αΡΡΙΥ {ο ο βοι1], {οΥ {μα{ ἄοθβ ποί ε]εερ (Τ/1](ο ανἰ. 22, 98, κκΠ. 49), 
Ῥαΐ 16 ἀοβοτῖρεβ {1ο βἰαίο οἳ ἰ]ιε Ῥοάίοβ οἱ έ1ιοβθ νο β]εερ ἵπ ἆθβιβ.᾽ 
Ῥρ Ὑοτάρποτίη, 

ἀπώλοντο. 'Ύοτ α1θ τοᾳι]τεᾷ ἴο Ῥε]ίενο ἐ]αί ἴ]οξδο πο ἀῑοᾶ ἵπ 
ἰμο Πο]ά οἳ Ῥα[ί]6, Ώτανα]γ σΙνῖηρ πρ ἐ]αίγ Ί1νας [ου οἴ]θτς, ἀῑθᾶ 6τοη 48 
{πο [α15θ απᾶ οοπγαχᾶ ἀῑθεβ. ὙΎοι ατα τοπ]τεᾶ {ο Ῥε]ενα {λα ξ ποτ ἔ]]ογα 
81ΟΡΘ α. ϱτεαῦ οΥΥ αἲ τά πῖσΗ{, απᾶ Πο τοσ]ς νγοπῦ ἄοννπ, ἴΠ6γ ν]ιο 
Ῥαβεοᾶ οτί οἳ {πο ποτ]ά να {πε οαίἩ οἳ Ῥ]αβΡΏσπΙΥ ος πο β]γίο]ς οἳ 
ἀεβραῖτ, βΠαχθᾷ ἴ]ο β8πηθ Γαΐο π(Ἡ {Ποβο Ὑ]ο σα]τη]γ τεβῖσποᾶ ἐλΠεῖτ 
ἀερατίάπᾳ βρΙτ168 Ιηΐο ἐ]ιαῖτ Ἐ αἰ]ιογ’5 Ἠαπά ὃς ἵπ βοτέ, ' ιαί (1οβθ Ψοξθ 
αΕΘΟίΙΟΠΒ Ί6χθ 50 Ῥίάτθ απᾶ ροοὰ (]λαί {Πεγ 5βοεπιοᾷ {ο {ε]] γοι οἳ αη 
αἰοχηΙζγ, Ῥεγϊςμεᾶ 5 αἰίθτΙγ 45 ἴμο εο]1ββΏ απιᾶ Ἱππρατο. Τ ἤγοπι {Πῖβ 
γοι εἨτ]π]ς α5 ἔτοπα α ἐλίπα ἀετοραίοτγ {ο ἀοᾶ, {πετ {λογο τοτηαῖτς Ότι 
ὑλαῦ οοπο]αβῖοἩ {ο πμΙον δὲ Ῥαα] οοπάποίςδ 48, “Νου 15 Οµτίδί ΤΙΒΕΏ 
{τοπα {πο ἀεαᾶ.”. Ἠουοτίβοῃ. 



17ο 1] σΟΕ/ΝΥΤΗΤΑ ΝΑ. [χν. 19--- 

19. ἠλπικότες ἐσμέν. Τ]ε πιεαπῖηα οἱ ἐμῖς Εογπι ἀἱῄοτς {ο α, οθγαἶτπι 
εχίεηύ χοπ ἰλαί οἳ ἴπαο Αιπιρ]ο Ῥροτίθαεί. Ἴ]αο Ιαΐίογ τοἰαία5 ἴο ἴῆΠο 
8601ΟΠ οἱ {1θ Ρ6ΙΒΟΗΒ τοίεγγθᾶ {ο. ΤΠ ῬατβοῖρΙο υἱίἩ ἐσμέν τεῖοιβ ἴο 
{μδίχ οοπαἰίοπ.. 

ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων. ΤΗἴΘΥΑΙΙΥ, πιοτθ {ο Ὀ6 ρΙ9ἱ6ᾶ ἑπαπ αἲΙ 
ΠΠ8Η. ΈῬεζαιβο οἳ {Πο εαΠεγίπσθ απἆ Ἰαβοιατ5 απᾶ Ῥεγβθοιθίοβ {πεγ 
επάατεᾶ {ος α οτεοὰ γΥΠΙοὮ Ίτας {αἱδο α[ίογ α]Ι. 6ο ποίθΒ οἩη ο. ἵτ. Ὁ--- 
1ο, 

20. ΤΠ πεσύ αἴσλί νοιςος Ροϊπῦ Ἡπβ {ο Αἄαπι απᾶ ΟἨτῖςέ, 45 ἴΥροφ 
χοβρεο(Ίνε]γ οἳ Επ]]εη απᾶ ρεγίοοῦ ἨιππσηΙ[γ. Α5 Αἀνπις {αὶ πας 
ΠΗ)5 {811, ο ΟἨτίβῇ’5 Ἡεβιγγθοῦίοη πγας τηαἨ’5 τοβαττθοβίοἩα. ΟΙτὶςς 
(πΙάΠΙΡΗ ΟΥ6Υ 8ἱΗ, απᾶ {Πογαίογθ οπεν ἀθαξί, ἶ5 {ο Ῥο τορεα{θά ἵπ Ἠίς 
ΠΙΘΙΙΡΘΥΒ πη(ῇ] αἶπ, απᾶ παθτπαίαεΙγ ἀεαίμ, {Πο Ἰγασθς οἳ 5ἱπ (Βοπι. τί. 
28), Πα] «εα5θ {ο Ῥ6, απά 6Υ6Υ [αϊζμ[α] ἀἱςοῖρ]ο οἳ ΟΠείς6 εΠα]] 6ΠΊΟΥ 
8η ἠππηθβΙαΐθ νιία] απῖοη. πΙζ ἄοᾶα. 

νυνὶ δέ. νυνί 16 ποῦ {ο Ὦο ππάογείοοᾶ οἩ πιο Ἠθτθ, Ὀαέ α5 πιατ]κ- 
Ίησ α ΕΙΘΡΏ Ῥοϊπί οἳ ἀερατίατο ἵηΠ πο απραπηθΏί. ΤΠθ αἀγειδαίίνο 
ΒΕΠΒΘ πηιδύ ο 601156 Ὦ6 σίνοη {ο δέ, 

Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν. Βΐ Ραπ] οοπβἰᾶσχς 16 πθθᾶ]ο5 ἴο αγσθ 
Όλο Ῥοίηέ {αγίµεγ. Ἠθ αρροα]β πού 5ο Πιπσ] {ο ἔ]θ τθᾶδοή---Οπ Ῥοίπίβ 
Ἠκο 0Πῖ5 (566 οἩ. . 14) 16 15 ΙκοΙγ {ο ἀεοθῖνο αβ---ᾱ5 {ο ἴμθ πιοτα] 
ΙηβΙΠοί5 οἳ 6Υ6ΥΥ Ἠππιαη Ῥεῖηςσ. ΟΜ οοιτβθ α ΠΊΣΠ Ἠὰς Ῥοπθγ {ο 5ὐἱῇο 
ἴποπα, Ῥα{ ]εγ {α]] Ἠϊπι ρ]αίπΙγ εποιρ]ι ἔλαί Ίογο οἱ Ῥατίέγ απᾶ ἐχαί1ι, 
ἀαβῖτο οἳ Ππιπιογία]ζγ, Ῥα]ίεί 1π {πο Ίουθ απἀ {πβέοο οἱ ἄοᾶ, ατα πο 
Υ8ΙΏ ἀ4ΤΘΒΠΠΒ, 85 {Π6γ πνοα]ά Ῥο 1Ε {ἐ]ο «νίδο ππαπ ἀῑθᾶ α8 {πο {οο]” 
(Εοε]. 1. 16). ΑοθοτᾶίησΙγ, ἴο Αροβίϊθ που Ῥτουθθᾶς {ο ππ{ο]ᾶ ἴμο 
Ίανγς οἳ ἄοά”5 αρ]τιαα] απράοπα α5 [αοίΒ γγηίο] οαπποῦ Ὦο σαϊηβαίᾶ, 
Ἠο ΤιαΥ αΡρεα] (α5 ἵπ συ. 20-53) ο Ἠϊβ ο η Ῥγβοξῖοο απᾶ ἰλαί οἳ 
οὔΠθιβ 85 α οοπβτια[ίοη οἳ γ]αξ ης ΒαΥ5. Επί ἔτοπι Ἠοποθ[οτίῃ Ίθ 
ΒΡΕΒΚΒ υ{] απἰλοτΙζγ. Ἐο παβίθΒ πο ΠΙΟΥΘ {πιο 1Π ἀἰδοιβδίοῃ. 

ἀπαρχή. Τ19 Πτα [γης (Τεν. αχΙ. 10) ποτε ἔἶπο ᾖγδί γῖρο οΟΥΊ, 
απάᾷεν {Πο Τια1ν, Βο]επΙΏΙγ οῄοτοᾶ {ο ἀοᾶ, α Π{ ἔγρο οἳ Ηίπι Ἠ/μο βγεί 
Ργεβθη{εᾶ οιχ τ{ροπθά ἨππιαπΙζγ Ῥε[οτθ ἐ]ο Τητοπο οἱ ἀοἆ, απ θατΠθςέ 
οἳ {Πο πρΗίγ Πατνεξύ Ἠεγαα[ίαγ {ο Ὀ6 σαὐμοτοᾶ. 

τών κεκοιµηµένων. ΤΗ9 80ΟΥ. ἵπ γογ. 18 Ἠα5 Τ6ΓΘΥΘΏΟΘ ΠΊΟΥΘ 65Ρ6- 
οἵα]]Υ {ο ἀθαίῃ 1{βε]Ε, «πγηαη ]ογ ἀῑθᾶ {ευ πνετο ἀοξίτογεᾶ.᾽ ΤΗο ΡρουΕ. 
Ἠθτο Ιπάϊσα[ες {θ ραδί απᾶ Ῥτοδεπύ οοπάΙ6ίοη οἳ 61ο ἀερατίεᾶ. 

21. δι ἀνθρώπου θάνατος. Ο{, Ῥοπι. γ. 19, 11, νὶ. 91, 98: 1απιθ 
1, 15: αηᾶ ἴῃπο παβγταΊνθ 1Π (θῃ. 11. 

καὶ δύ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρών. Αἰλαπαβῖας τεπιαχ]κς λαί Ώεγθ 
πθ Ὠανθ ποῖ παρά Ῥαΐ διά, 5 ροϊπίϊπσ οαῦ ἐ]αί 6ὖ6η ἵπ ἆθβας ΟΗτίςέ 
ΠΙΒΗΏ Ὑ/α5 μού {Πο 5οιγςσε, Ὀαῦ πο ππεαπα οἳ ἴ]ε Ῥ]θββῖησς ρίτεη {ο τπαη- 
χῑπά η Ἠίπι; ἰπαῦ Ἠο {οοἷκ πιαπΒ ηαίιτο ἵπ οτγᾶεγ {ο ΕΙ 1, απᾶ 
ἔπτοιαρῃ 16 Ἡδ, 68ο ἵπ ΟἩΣ ΙΠΘΕΔΡΙΤΟΘ, υηἩ αἲ] ἔπο ροτ[εοβίοη οἳ ἨΗίΒ 
ἀοᾶλμεαᾶ. “Α5 ΡΥ Ῥατίακίπςσ οἱ {ιο Π65Ίι απᾶ Ῥ]οοᾶ, ἐπ ϱαΏβίαπορ οἳ 
πο Ετβῦ Λάαππ, νθ 68ΠΠΘ 6ο οιἹιχ ἀθαίμ, 5ο ὔο {ο Ἱπο οαπηοί 60Π1Θ ΊἹΠ- 
1ε55 πθ ἆο Ῥαχοῖρ8ίε ἵπ {μο Βεδ]ι απά Ὀ]οοᾶ οἳ ἰπο εεοπᾶ 4ζαπι, ἐιαῦ 



ΧΥ. 94.] ΝΟΤΗ. τττ 
18, ΟἨτίβ, Πε ἄτοιν ἄεαί]λ ἔτοπι ἴ]πο Ητδί Ὁγ ρατίακίπσ οἳ {πο 5ῦ- 
βίαηπσθ; απᾶ βο 6 πιαβύ ἄτανν 9 ἔτοτη {πο βεοοπᾶ Ὦγ ἴ]ιο β81Πθ. ΤΗἱ5 
15 {πο παγ; Ώθοοππθ Ῥγαπο]ιες οἳ {πο Ψϊπο απᾶ ρατίκ]κογ5 οἳ Ηί5 Ναίατο, 
Ἀπά βο οἳ ΗΒ Ηΐο απᾶ γετάτιτε Ῥοῦμ.  ΒΡρ ΑπΠάΤΕΘΝΕΒ, δετπι. Π1 οτι ἴ]ιε 
Πεεδιγτεοίτοπι, 

20. ἐν τῷ ᾿Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν. ΤΠ {ια Ῥοββοβεῖοη οἳ α 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ὠδίπα να Αάαπα 8] πιαη]κπά απο Παδίο {ο ἀεαίμ. Το 
Ρ168. 88 1η γοτ. 16. 

ζωοποιηθήσονται. ὮΥ ῬοββεβΒῖοπ Οἱ α 6ΟΠΙΠΙΟΠ παίατο νη(Ἡ ΟἨτίςέ 
α]] ϱ]α]] Ῥατία]κε οἳ λαί Ἡερβαττεσίίοη {ο ψῖο]ι Ἠο αβ αἰτοαᾶγ αἰαϊποᾶ. 
ΟΕ, ζομτ ν. 21. νι. 27. 99---ὅ58, χὶ, 25. 

28. ἐν τῷ ἰδίῳ τάγµατι. Τη15 εκρ]αίπβ ν/γ πο ]α5ί νοτῦ 1π τετ, 22 
18 1Π {]ιο [πίατο, ΟΗτὶςίβ Ἡεβαχτεσδίοη πιἉβέ ποοθβρατ!]γ Ῥτοσθᾶθ 1π ογᾶθχ 
Όιαο τοβαττθοίίοπ οἳ ο τοςδύ οἳ πιαπ]κ]πᾶ, Τογ 88 1π πο πγοτ]ά αἲ Ι81σο, 
8Ο ΙΠ 6Υ6ΥΥ Ἱπάϊν]ά πα], πο παίατα]. πθοθββατ!]γ (νετ. 46) Ῥτοσθάθς ]θ 
αριτι(πα]. Οµλτιδς πηοβια[οτία] πποτ]κς πας, ἵηπ ἐταίἩ, Ῥας Ῥεσαπ γηθη 
Ἠο αβεοπάεᾶ ἴο Ηί5 Βαίμεν,. Τὸ οοπίΙπαθΒ ἴπ ἴπο ρταάπα] ἀθβίτασίίοτ 
οἳ {πο οππρίτο οἳ βἱἩ, πο «Ὀτιπαίπρ 1πίο οαρΜϊνΙζγ ουοΥγ ἐΠοιισ]ῦ {ο ἐ]θ 
ουθᾶίθεπσο οἳ ΟἨτὶςί᾽ (2 Όοτ. χ. 6). Μεαπν]μ]]ε πο παίατα] οτᾶει {οχ 
{πο Ῥτοβοπύ Β6]] εχΙβίβ.  1ΐνο ππᾶον 16, βαρ]θεοί ο ἴπο Ίαν οἳ βἶπ 
απᾶ ἀεαίῃ, απ] ΟµτΙ56, Πανίπρ Βτεί ἀοβίτογεᾶ ἴπο Γοτπιου (συ. 24 25), 
ϱηα]] ΗΠαΙΙΥ, 88  6οΠβο(ἹἹεποθ, ἀεβίτογ πο Ἰαΐΐοτ (σον. 26), απᾶ ἴπεῃ, 
απᾶ ποῦ 6111 {1θἨ, 5Ἠα]] ντο Ὦο πηαᾶο {αἱ1γ Ρατία]κευς οἳ ἔπα οοπαρ]οίθᾶ 
ψγοτ]ς οἳ ΟΠτὶςῦ. Το ποτᾷ τάγμα 1Β πβδοᾶ ἴνίοο Ὦγ ΟΙαπιοπί, ἵπ Ἠῖς 
Ἠρίςί]ο 6ο ἴμο ΟοτΙπἰμίαηΒδ. Τη πο Εταδῖ Ῥ]ασς Ίο δες 16 οἳ ταπ]κΒ Ιη 
{ῃθ αΥΠΗΥ, 1Π ἴ]ο 5οσοπᾶ οἳ {πο γατίοαβ οβ]σθς οΥ ογά6ΥΒ 1π ἔ]πο Οατοῃ. 
τάγµα ΤΙΘΔΠΒ αι ἴγουρ οΥ σοπιραπιῃ ἵπ α τοριηεηὀ,. Ἠστε, ἨΠούΕΥΕΣ, 1δ 
οἰθατ]γ τε]αζεΒ {ο ἴ]ο οτάεν οἳ ππο, 38 ΥΊΘΠ {ιο βογοτα] ἀῑνΙδίοπ5 οἳ 
8Ώ ΑΥΠΙΥ βπορθββίναΙγ τΙΑΤΟΗ {ο ἐλπεαῖτ αρροϊπἰαᾶ ἀθβίιπαίοη. 

ἀπαρχὴ Χριστός. ΟΙ. Αοΐς κχνΙ. 25; Οο1. 1. 18; Ἐεν. Ἱ. ὅ; ἄἶδο 
1οἨμἨ χΙν. 19. /Ἡου ΑΠοιπ]ᾶ Ἡο Ῥο οΥΘΤΟΟΠΙΘ ὮΥ οοτγταρίίο”, ιο 
6ανο {ο ΠΙΔΠΥ ο{Πα6β {Πο Ῥοψοτ οἳ Ηνίησ ασαἰπ2 Ἠεποο Ἠο ἶ8 οα]]οᾶ 
«ο Πτδί-ρογπ ἴγοπα ἴμθ ἆθας,” « λο βτδί-[γαῖίς οἳ έἶιοπα ἐλαί ε]ερύ.” 
Οντῖ] οἳ Αἰεχαπάτία, 

παρουσίᾳ. ἜΤ]ι6 ποτᾷ Ίθχο ὑταπε]αίεᾶ σοπιΐπᾳ 18 πιοβῦ ποατ]γ ακ- 
Ῥτοββδεᾶ ΡΥ ος Ἐηρ]ΙΒΗ νγοτὰ αγγίυαϊ. Τὸ Ἱπαρ]ίες Ὀοί] ἔλο σοπιίπᾳ απᾶ 
Ἰιαυΐποα οοπιο. Ἀ6θ6 οἩ. χγι. 11: 2 Οοτ. νι. 6. Τί ἵβ ἴἶπο πξαα] νγογᾶ 
τβθά {ο ἴ]ο Ῥεοοπᾶ Οοπηῖηπς οἳ ΟΗτῖδί, α5 ἵπ Μαέ, χσίν. ὃ, 2τ, δτ, 
99, απᾶ 1 ΤΠαςβΒ, 11. 189, 1ν. 15. Νο απο ποῖ τοβἰοτθοᾶ {ο 116 τιπ1] 
Οµτῖςέ οοπηθς αρα1Π, Ῥεσααξδο ποῦ 011] ποπ υγ]] ἴχπο Ῥτοξεπί, ος παίτα] 
οτᾷςχ οἳ {ΠίπρΒ, Ῥο Ῥτοιρλύ {ο απ επᾶ, απᾶ ἴμο βρίντέαα] οτᾶετ οἳ ἐμ]πσς 
υο Επα]]γ απ Γπ]]γ Ππαασαταί[εᾶ, 5ο ἐμαῦ ἀοᾶ νγ]] Ὀο αἲὶ ἵπ αἲ]. Βεθ 
βποσθεᾶῖπςσ ποίθς, απᾶ ποίθ ΟἨ ]α86 ΥοΥβο. 

34. εἶτα τὸ τέλος. Το οπᾶ, 1.9. ἴπο βρογβοββῖοη οἱ {πο Ρτεβοπὔ 
οχᾷθχ οἳ ἐπΐπσς Ὦγ οπθ πποτθ Ῥογ[θοξ; α ἴἶπιθ νΊθη βἱΠ απᾶ ἀθα[]Ὦ οθᾶ5θ 
{ο Ὄο, απᾶ ία Κπράοπας οἳ {5 πνοτ]ᾶ ατο Ώθοσπιθ ἔλο Κἰπσᾶοτας οἳ 
ουχ Τιοχᾶ απᾶ οἱ ΗΙ5 Ολτῖςί,) Ἠον. χὶ, 15. 
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ὅταν παραδιδοῖ. ὅταν ἀεποίθβ {πο ααποετίαϊπῦγ γηεη ἐΠῖς Ῥετῖοᾶ 
ψη]] 11Υ9. Το ορία το νηζἩ ὅταν 15 πού {οππᾶ 1π ἴΠο Ῥα5ί οἰαςβῖσοβ] 
ΒΠ{ΠΟΙΒ. Ἐπύ 16 15 {οαπᾶ αραῖῃ 1η Ν. Τ. 1π Ματ]ς 1ν. 99 (ὙΓεβίοοίέ απᾶ 
Ἠοτίβ {οχί). 1Ι{ ἰΠ]6 οἨ παραδιδῷ (5εο ΟπΙΙσαΙ Νοίθβ) Ὀο πο έταο τεβᾶ- 
1ης, πο πιαδύ 666 Ἠετε απ αἰζεπηρί {ο ἱταπεροτί Ἡ8 {ῃ ἹπιαρΙπαΔΙοη {ο ἴπθ 
πηοπιθπύ Ὑ]οη {Πο βαγτοηάας {5 πιαᾶς, πυηῖ]θ {ηο Βοτὶβῦ καταργήσῃ 
ἀθηποίεβ {Πο Ῥγοενίοαβ απᾶ οοπιριείο ἀθβίτασίίιοη οἱ 1] οὔμοι τα] {Πβη. 
Όλαί οἳ ἴ]ιο Ἐαὔ]αν,. Ίετοτ {Π]π]κ5 ζλαῦ ἴπο ἀΙεγεπορῬ οἱ {6πβθβ Τ6ίΘΥ8 
ο ἴῇο {αοί ὑ]ιαῦ {πο βεοοπᾶ οἳ {11θβ6 εγεπ{ς ἵς ϱαΏοτάΙπαίθᾶ {ο {πο Ετεῦ, 
Ῥαΐ ἵδ πού ο]οβε]γ τε]αίεᾶ {ο 165 1π οτᾶει οἳ ππρ, Λ1ηθυ ἐΠῖη]κς ἴμο 
Ῥ1θ6Β. ΠΙίἩ ὅταν 15 α τηϊδίακο, Ῥιαὸ ο αἀπηῖς παί ἴ]οιθ ἶ5 σοοᾶ 
αιἰΠοτίἓγ {ου 1 ἵπ Ματ]ς χι. 26. "Τϊδοπεπᾶοτί απᾶ οἴ]αυγ τοοθηΐ ϱ61οτβ 
τε]εοῦ {ο τοο. ὑεχύ ἵπ Ῥοτῃ. Ἡ. 14. 

τῷ θεῷ καὶ πατρί. ΤἨ9 Ῥαββαρο βπσροείς {ο 5 ἴ]ιο {άεα οἳ α Ῥτίπος, 
ἴμα Ποϊγ-αρρατεπύ οἳ ὑμε Ἰάπρᾶοπα, σοΐηρ οτί {ο γαχ, απᾶ Ὀτιησίης ἴ]ια 
ΒΡοΙ]5 απᾶ ΙχορΡΗΙ6Ρ οἱ Π5 οοπᾳπθβί {ο Ἠ]5 {αϊμοατ”ς {θεΐ. ΒαοἨ απ 1ᾷε8, 
πημβύ Ἠανθ χαοιτγθά ση {γεβἩ νϊνίάπθβΒ {ο ἴπα πηπᾶς οἳ ἴπο ΘαχΙΥ 
ΟἨτ]βίαπβ α. {ουν Υεατς α[ἰογνατᾶς, νε {αγ καν Τϊαβ Ῥτϊπαϊπρ {μα 
8ΡοΙ18 οἱ ἴ]ο ἨοΙΥ οἵῦγ οἳ {λε οἱᾶ οογεπαπ, {ο « ῄσατο οἳ {πο {ταθ,᾽ {ο 
Ἠ]18 {αΐπουι Ὑοαβραβίαπ, απᾶ τηπβῦ Ἠαγο Ἰαᾷ ἔπαπι {ο ]οο]ς ἔοτπατα υπ ζἩ 
Θ866Υ οχροοίαί]οη {ο ἴπο {πιο πΠθη 0γραθςβ απᾶ εΠαάονς β]οι]ᾶ Ίατα 
{λεῖγ επᾶ, απᾶ μα Ἰππρᾶοπη Ῥο {πο Τιοτᾷ”Β, απᾶ Ἠε {]ιε ϱοΥΘΥΠΟΣ απιοΏς 
ἴῃο Ῥεορίθ. Αἲ πε Ταξί Ώαγ, ΟΕτὶδύ ας τα 5Πα]] τεορίνο ἴμο παὐπαῖβ- 
Βἴοη οἵ αἲ] ἀοᾶ επεπαῖθΒ, απᾶ {ποπ Ίαγ {Ἠεπι, αἲὶ Ἠϊς ἐπαπαρῃς, α1] 
{ηοβο ποπ Ἠο Ἠαβ ἀεμγετεᾶ οαρίῖνο Ττοπα {πο Παπᾶ οἳ {ο 6ΠΘΠΙΥ, αἲ 
Ἠϊς Ἐαίϊμοτ”ς {αοῦ. “Νοῦ, βασ5 Ἠβίας, «ἴπαῦ ΟΠτὶςέ βΊια]] οθα5θ {ο 
ταῖση, {ο “οἱ Ἠϊς Κἰπσᾶᾷοπι {πεταο ΕΠα]] Ῥο πο επᾶ, Τικ Ἱ. 88 (οξ. 
Τα. νῇ. 14: Ἠου. 1. 8, Ἡ. 8), Ῥαΐ μαί Ἠε γη], ΡΥ Ἰαγίπρ αἰ] Ἠίς οοἩ- 
ᾳπορίβ αἱ Η15 Ρα ὐπετ”ς {οεὔ, ργοσ]αϊπα ΗΙπῃ 45 {πο 5οπγσθ οἱ α]] απ{]ιοτ1{γ 
αηᾶ Ῥούψογ. Έηοτα πεγο οεγίαϊπ Ἠεγαίϊοβ, {πο {ο]]ούγετς οἱ Ματοθι]α5 ο 
Απογτα, Πο {απρΏῦ {παίῦ ΟΠτίβίς ΚΙπσᾶοπα Ε]οα]ά οοπαθ {ο απ οπᾶ, 
Ἠο]αῖης {πο 6ΥΤΟΥ οἱ {πο Βαβε]]απβ ἴμαῦ ΟἨτ]ςῦ Ίναςδ απ οπιαπαθίοΏ {ΟΠ 
{ο ΕΐΠεΥ, απά πγοπ]ᾶ Ῥε Ώπα]]γ τεαὈεογρεᾶ 1Πΐο ἴ]πο Ἐαί]ιοτ5 Ῥ6σβο- 
πθ]ζγ. 10 15 βαρροβεᾶ {παί πο ποτᾶς, ' Ἠ/ποβε ΚΙπσᾶοιη βΠα]1 Πανθ πο 
οπᾷ,᾽ πθχο Ιπβογίθᾷ 1π ο Νίσεπθ Οχοοᾶ πα α νίον {ο {6 6ΙΥΟΥ, 
Τμο ποτᾷβ πιαΥγ Ῥο ἰταπρ]αζεᾷ οἰί]παι (1) ναι Α. απᾶ Ἡ,. Υ. ἄοᾶ, ευεπ. 
ἴ]ιε Εαΐ]ιεν, ΟΥ (2) νΗ τααχρ. οἳ Ἡ. Υ. ιο ἀἄοᾶ απιᾶ Ταἴιεν, οἵ (8) νι 
Ἐγπᾶα]ο ἄοᾶ ιο Εαΐπεν. 366 ποῖθ οἩἨ 61. Π. 18. 

πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. Ὀ6ο οἩ. κΗΙ. 10. ΑΙ 
γιῖε, ἴλπαῦ 19, αἲ] επετείδε οἱ αιι]ιογέί Βανο ΗΙ5 οὗη (γηίπεελεαᾶ, 
ΛΙΟΗ{): αἲ] αιωλογί(ι, υπαῦ 18, ἴπο γἰς)ιέ {ο εχαγοίδο ἀοιΏΙΠΙΟΠ, ΨΠΙΕΟΗ 
15 ἀε]εραίεά, απά 1 Ῥο τοβαπιεᾶᾷ, Ὁν ΗΙπι; αἲἱ ρουετ (υἴγίω», αρ. : 
υεγύι, Ἠ1ο]1Ε, 5εθ ποῦθ οἨ 6]. 1. 18), ἰμαί {5, αἲ] ε1ο ἱππετεπί {ποι]{γ ος 
εχετοϊεῖηρ αα{]οχΙθγ. Έοτ εατί]]γ τε]αβίοΏ5, 516] 85 {Ποβε οἱ {αΐμος, 
τηβρ]βἰταία, 6ΟΥΕΥΠΟΥ, ΡΙΐησ6, ατα Ὀαί Ῥρατίία] ἴγροας απιᾶ πιαπΙ[οβίαζ]οΏ5 
οἳ {ο Γνίπο ΗεαάβΗΙρ. Ένεπ ΟΗτὶδ Ηιιπαπῦγ 18 Ὀαύ ἴμο τογε]α- 
9η απᾶ πια [θβύαίΙοη οὗ ἴῑο Βοαϊΐπρ οἳ ἀοᾶ. Ῥπὸ «νιθεη ελαί υπο 
6 Ῥοτ[εοῦ 16 οοπ18, {6η πα πΥμίο 15 ἵπ Ῥατί αΠα]ὶ Ῥο ἄοπο αΝΗΥ.᾽ 
Βπεῃ Ἠαππαη τε]αίίοπβ Αα] οθ856, Γον {Πογ 51] Ὀθ πο Π1ΟΥ6 πθοᾷες, 
Οἱ. Οοἱ. Π. 10. 
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4δ. δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν, 1.6. ΟἨτὶδί α5 Μαη απᾶ Μεᾶϊαίοτ. 
Έοτ αὖ Ῥιοβοηῦ Ίνθ οὔπ ΟΠΊΥ ἀΐδοετπ ἄἀοᾶ {πτοαρ]ῃ ἔπο πιεάίαπι οἳ 
Οµπὶεύς ἨαπιαπΙίγ. Οἱ. ἆομπ κ. 46, χὶν. 9. Ίπ ιο επᾶ, πθ βα]] 
Ῥθ αὖ]θ {ο “566 Ἠίπι 38 Ἠο 1β,᾽ 1 ζομτ ΠΠ, 2. Έοχ ἴπο Ῥτορβεπύ Ἠο τπαδί 
χοίση ἵπ Ἠϊς ΟΠατοὮ, ἵπ Ἠίςδ βαοταπιθηίς απᾶ οΓΙΠΒΠΟΘΒ, ἵπ ἨῖΒ 
ηΠΙβί6ΥΒ, οοο]αβίαβὑ]οα] απᾶ 5οοπίαχ (Ἠοτῃ. χΗΙ. 4, ϐ), α]] οἳ ἔπετα (6εθ 
1886 ποίθ) πα τεβες οἱ ΗΙ8 Ῥοπογ 88 Ἠο αἵζ» αἱ ἄοα”5 Ἠϊραί Ηαπά. 

ἄχρις οὗ θῇ. Ἐ]ί]ου (1) 1ο Ἐαΐπος, Ί/πο Ῥα/δα]] (Πῖπσς απᾶοτ Ἠ[β 
Βοπ, ος (2) Οµτὶς, πο Ῥαΐς αἲὶ (Πίπρβ ππἆετ ΗΙβ οπΏ [6εῦ. ΤἨα 
8ηα]οσγ οἳ ΡΕ. οχ. 1 (οἱ, Μαΐς, κκ. 44) ποπ]ᾶᾷ «8156 5 ο ΒΙΡΡΟΞΘ 
{πο Γοτπ1θΥ; πο στατητηκ{ίοα] οοπβίτασβίοη, α5 ΕΙ] α5 ἴ]ιο οοἵἹχβο οἳ πο 
αισαπιθηΐ, {6 Ἰαύίοτ,. Το εποπη]θΒ 81θ αἱ] ἩΠο οΏΡβοβθ απᾶ οχα]ί 
{Πεπιβε]νθοβ 8Ώοὺο αἱ ἐλαῦ 15 οα]εᾶ ἄοά οι απ ομ]θοί οἳ ΠοτΗΙΡ᾽ 
(9 Τ]ιοῬ, 1. 4), απᾶ {λοτοῖπ οδρεοϊα]]γ Ῥτίάς οἳ ταπ]ς, νγθαΗἩ, Ἰπ{ε]]εοῦ, 
ΣΘ8ΒΟΗΏ, ὙΠαΐθυεσ οαβί5 ο ος 41βοπΏς5 ο ππῖνειδα] οπηρῖτο οἳ ἀοἀ. 
ος, ΒΡΗ. 1. 21, 22: ΕΠΙ]. Π. 10, 1. 21: Ἠοῦ. 1. 4. 'ΤΠΙ8 ρ8888ρθ;᾽ 
βαγ5 Οντῖ οἳ ζεγαββ]θιῃ, ΄ πο ΙΠΟΥΘ ΙΠΙΡΙΙΘ65 α οβββἙ{ἴοη οἳ {πο τεῖση οἳ 
Οὐτίςέ (λα 61πε ποτά οπι Αάαπι πηδ]] ΝΤοΡΒεΡ” (Ώοπη. . 14) Ἱππρ]γ 
ἃ οθββαΜΙοΏ οἳ ΒίΠ α[ίει ΝΟΡΘΡ.) 

26. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὅ θάνατος. θάνατος ἵ5 οπιρ]α!ῖο. 
ὮΠογθίοτο ἴἩθ 56ΠΏ56 οἳ {πο Ῥαββᾶρο ἶ5 Ὀοβίύ σίτου ἴἵῃπ Ἐπρηδα (πα, 
Ρεα{1, ἴπθ 1450 6ΠΕΠΙΥ, 5 Ῥτοις]αῦ ο ποαρἩΏ. ΟΕ, Ἠογν. κς. 6, 14. 
ΤΠ οὐκ ἔχει ἐξουσίαν οἳ ἴΠΙ5 Ἰα5ύ Ῥαβδαρο ({α]Ιπρ ἐξουσία ἵπ ἴμθ 586ΠΏ56 
οἳ ρουετ, 85 ἵπ Ῥογ. ἴκ. 10, 19). 8 ῬτεοῖδεΙγ εαπἰτα]οπί {ο {Π15 Ῥ8ββαρ8. 
ὙπΠιαϊθτου πιαΥ ὃθ Ἠο]ᾶ {ο Ὃς ἴπο πιεαπῖηπρ οἱ «ἴπο 5εοοοπᾶ ἀἆθαί]ι” ἴπ 
Ἔσν. σχ. ϐ, 15 οπηποῦ Ὦοδ οκρ]α]πθᾶ 5ο α5 {ο οοπίταςἷοί {Πῖ5 Ῥαξβασο, 
Ψηθγο ἀθαί] 15 πβθᾶ 1π πο οτΙπΒΤΥ 56Ἠ56 οἳ {πο ἀἱββο]αθίοη οἳ ο 
ππΙοη Ῥδύνεση 5ο] απ Ῥοςᾶγ. 

97. πάντα γὰρ ὑπέταξεν. Τηϊ5 5 απ α]πηοδί Ἠέαγα] ᾳποἰαίοη ἔεοπα 
ἴπο ΤΙΧΧ. οἳ ΡΕ. νι. 6. ΤΠϊ8 {πο βοξ{]ος {πο πηδαπίης ΟΕ {]ο ραββας6. 
Το Ομτῖςί, 88 ἴο Μαπ, ἄοᾶ Ἠαβδ βαρ]οοίοᾶ αἲ] ἐπίπσς οη θαμτίῃ. ΤΠ 
Ἠιπι {]οβο πγογᾶς οἳ πο Ῥβα]παϊδί, ἴπι ὑπεῖν Πασμεξί Ροββ1ϱΐθ 86Π56Θ, 4ΥΘ 
{α]β11αᾶ. 

ὅταν δὲ εἴπη, Βιαῦ ππθπδοετετ ο β]α]] Ἠανο δαῖᾶ. Τηπετο ἶ6δ α 
ἀμΠοσ]{γ Ἠοτο, (1) έπο Α. απᾶ Ἡ. Υ. τεπᾶρταςᾶ 1]ιοπι Ίιο δα(Π. Ῥτὺ ἐπῖ5 
ποπ]ᾶ Β1Υε]Υ τεαιχθ ὅτε λέγει. (9) Το ἱπίογρτεῦ 1, πηίἩ ἸΜαγσεν απᾶ 
ΑΠοτᾶ, οἳ ἄοᾶ, ποτ]ᾶ {ππο]νο ργθαῦ απ]ςσπαχάπθδβ. Έοτ {Παπ πο πηαςδῦ 
οχκρ]αίη ας {ο]]ονβ, 'ἨΠεπδοθγος ἀοᾶ ϱ]α]] Ἠαγνο δαἷᾶ “' ΑΙ Ομῖπρς Ἠανα 
Ῥεαεν βαρ]ασίεᾶ,”» 16 15 πηαπ][εςύ {πα ΠΒ 15 {ο Ῥο απάοτγείοοᾶ {ο ἴῃθ εχ- 
οἱπβῖοη οἱ Ἠίπι πο Ἠ88 5ο 5αρ]ασίεᾶ {Ποπι); ἃ ΤΕεΙΥ οἰτοπίίοας αγ οἳ 
οκρτθββῖηρ π]αῦ Βύ Ῥαπ] που]ᾶ 5ατε]γ Ἠατο σαϊθίον “Π6 185 πιαπ][οςῦ 
{λαῦ Ἡο Ἠ πηρε] [15 ποῦ Ιπο]πᾶσᾶ. Τη οπ]γ τοπιαϊηίηςσ αἱ{ογπαῇῖνο ἵ8 
{ο βπρΡ]Ιγ αὐτός ἴτοπι {πο Ἰα5ῦ βοπίοπος, 1.6. ΟΠτ]5ΐ, Ίο 15 {πβ Ιπίτο- 
ἄποςά 8 απποπποῖηρ ἴπο βαὈ]ασαίίοπ οἳ αἲ] ἐμΙηπρς {ο Ἠίπα {ο ποια 
16 18 ονΊπρ. 

δήλον ὅτι. Τ{ϊ5 Ῥαδβασο πιπδέ ο οοπιρατοᾶ π(Ἡ {1ο βἰπηῖ]ασ οπθ ἵπ 
Ἠου. 1. Τ---θ. Ἐασλ οἳ ἔπεδο βαρρ]ῖος ναί 15 παπῖησ ἵπ {16 οἴμετ, 
Τη {Μο 0ηΠ6 πθ απο ἴμθ ΒοἩ, ἴμο την [οβία]οη οἳ {ιο Εαί]ιει Ρ]οςγ 
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απά 19Υ6, Ὀτιπσ]ησ οτειγίῃῖηςσ ἵπ {Π1β Ίοπεν ποτ]ᾶ, πἨΙοἩ ο Ἐαΐπετ 
188 Ῥαύ ππᾶεν Ἠίπα, 15ο {16 παοβύ οοπαρ]είο 5αΏ]εοίίοη Το, απᾶ Ίπο 
πποβῦ 6Π{ΙΥο6 ἹηΙοη πΙΗ, ἨϊΙ5 Ἠεατεπ]γ Ἐαΐπετ. Τπ {πο οἴπαι πθ ϱεθ 
{πο Ἐήογπα] Ἐαΐλμετ, νη]]ο Ῥετπηϊ τρ, {οΥ ἨίΒβ ΟΏ ππὶδε ΡάΤΡΟΡΘΒ, πα 
ἸαπαϊΠαδίοη απᾶ εαΠθτίπσ οἳ ΟΠτίβί, ἀοῖης 5ο 1π ογᾷετ μαί αἲ] (Πϊποσε 
αποπ]ά Ππα]]γ Ῥο ραῦ ἵπ εαῬ]εοίίοη {ο ΄Ἠ15 Βε]ογεᾶ Βοη, 1π ποπ Ἡοϱ 
ντος πα]] ρ]εαξεᾶ . 

98. ὅταν δὲ ὑποταγῇῃ. Ἠετο αραῖη {πο 5αΏ]εοί ἶ5 ΟἨτὶςό, ψΊετραβ 
αὐτῷ Ἠετοθ τείοχβ {ο ἴλθ Εαίμος, αβ τεγετβῖπς πο οοηβίτασίίοη ἴπ {πε 
1850 Υοβο. 

τὰ πάντα. ἩΤ οπειγἰηῖηρ ἵ6 ραῦ ππᾶεν ΟἨτῖςί, 16 15 Ίπ οτᾶετ ἴπαί 
{πετο πΊαΥ Ὦθ πο αῑνιάεᾶ επηρῖγθ. ϱ1Ι απά πασ Εαΐμεχ ατα 0Π6,᾽ Ἠο βαῖᾶ 
(οι χα. 90). Οἱ. ζομτ αγ. 11, 22, 88 ψε]] α5 ο]. ΠΠ. 28, χὶ. ὃ οἳ 1818 
Ἠρ]ς/]ο. 

τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱό. ΤἨϊβ Ῥαβεασθ ἵ5 οπθ οἳ στοαξ ἀἰβιοι]θγ. 
ΑἰΠαπαβῖτας ϱίνοβ πο εχρ]απαθίοης οἳ 16: (1) η ἨΙβ ἐωεαίδο Ώε Ιπσατ- 
παϊίοπε, ἴπαῦ ΟΠτῖςῦ 15 εαρ]εοῦ {ο ἄοᾶ ποῖῦ ἵπ Ἠϊπιβε!, Ῥαῦ ἵπ Ηίς 
ΙΠΘΠΙΡΘΥΡ; (2) ἵη Ἠῖ5 Βταῦ ἀἰα]ορας αραϊηςί ἴηο Μασεᾶοπίαηβ (5ο 8ἱ5ο 
ΟΠΥγβορίοπι), ἴπαῦ ΟΠπεί 16 εαρ]εοί ποῦ Ὦ} {1ο παίατο οἳ Η15 Ὠϊνιπϊζγ, 
Ῥα{ Ὦγ πε ἀϊδρεπεαίίοη οἳ Ἠϊ5 ΗιπιαπΙγ. «Ἔον {5 βαβ]εοίοπ, Ἡε 
{αΥ{ἨΏΘΥ ΥΘΠΙΒΥΊς5, “ηΟ ΊΠΟΥΘ 1ΠΥΟΙΥΘΕΒ Ιπ{εγ]οτΙγ οἳ 6ὔδεπσε, παπι ἨΙξ 
βυρ]θοί]οη (1μα]κο 1. 61) {ο ἆοβερῃ απ Ματγ Ιηγο]γεᾷ Ιπ{ετιοτγ οἱ 
ο55εποθ {ο {πεπι. Ἠοοκετ τεππαχκς (9) οἳ ΟἨτὶείς πιεάΙα{οτία] Κῑπρ- 
ἄοπι οη εατίΠ, ἐαῦ «ἴῃο οχκετοῖβο πετθοῦ ΕΠα]] οεἀρδθ, ἴπετο Ῥαίπρ πο 
Ίοπσο οἩ εατίΏ απγ πηϊΠίαπ{ ΟΠατοὮ ἴο ΡοΥετΏ,᾽ απᾶ τορατᾶβ ἴμε ρ8β- 
βασο 85 το[εγτίης {ο ἴλπο βαττοπᾶες, οἨ ΟἨτὶβί5 Ῥατῖ, οἳ {λα τηραΙα{οτία] 
ἸΙπρᾶοπη αἲ πε επᾷ οἱ {πο ποτ]. Ογσνῃ οἳ ὁεταβα]επῃ (4) τοσατάβ μα 
βαβ]θοίΙοη 5 οπ6 οἱ υοζιπιίατη 5ιιγεπᾶση, 85 οΡροςεᾶ {ο ποσερεϊίμ. Ῥταὴ 
ῬετηαΡς (6) {1ο ἰγαοε οχρ]απαίίοη τπαΥ Ὀθ βαρσοδίεά Ὦγ {με Ῥαββαρο 1η 
ῬΠΙ. Π., ας ἰταπβ]αίοᾷ Ὦγ 8οπ1θ, ΄Ἠο Επαίομεᾶ ποί στοά] αἲ ἨΙ5 
θᾳπαΠϐγ να] ἀοᾶ.᾽ Τποιρ]ῃ Ἠο πετε ἄοᾶ, γε Ἠο πας αἱ παγ5 8 Βοη. 
Απᾶ {πο οὐ]εοί οἳ Ἠ15 πιεᾶϊαἴοτία] που] πας ποῦ, 5 ἰπαῦ οἳ {με πητο- 
Ρεποταίθ 1παΠ πγοτ]ᾶ Ἠανο Ῥεεη, 6ο ορίαϊη {15 Ἰάπρᾶοπα ἴος ΗΙπῃβε]{, 
ναί {ον ἨΙς Ἐαΐμπογ, Βθο Μαϊ χχνι. 99: ἆοπη γ. 90, νι. 98. ντ]. 
18, νι]. 50, 54: ἘΡΠ. 1. 10. Βο ἰ]αί ἴῆπο ἀἱδογτᾶοτ απᾶά οοπ/αβίοη οἳ 
{πο πηίνεγβο βἨα]] Παποβ[οτί]ἁ 98868, απᾶ οηθ ταξί ΒΥΡίεπι οἱ οτᾷεχ, 
Ῥεαςθ απᾶ Ίοτθ ϱ]ια]] τεῖση {τοπ {με Εαίμεν απᾶ 6ο"τοθ οἳ αἲ] πρ, 
ἄοππ ὗο {πο πιθαπθβύ ογεαίητο {ο πποπι Ἡθ ας ρίνεη {ο Ώατο αἴετηκ] 
146. Απᾶ Πρ πγαβ ἴ]πο οὐ]θοῦ οἳ Ἠ{5 Ἡοριττεσίίοη {γοπα ἴ]πο ἀθαᾶ. Τπ 
{αοῦ ν]ιαῦ ἵς ταθαπ{ 15 ἐπ; παῦ ππετεαβ που οἳ Ηπηϊθεᾷ {αοπ]{1εβ οπ]γ 
Ῥεγπ{ π5 {ο ἀϊδεεγη ἀοά {ἐμτοιρ] Ηῖδ Ἠεγε]αθίοη οἳ Ἠϊπηςε]ξ 5 ΜαΠ, 
Ί]ιθγθ ν1]] οοπθ α {ἴπῃπρ ΨἩδ {]ῖς Ἐενε]αίίοη β]α]] τοίῖγο ΙΠύο ἴ]ο Ῥας]ς- 
βτοιπᾶ, απᾶ 16η β11α11 βεθ ἀοά 85 Ἡα 1β. Βεε Αρρεπᾶϊς 1. 

τὰ πάντα ἐν πάσιν. Τηο τεβθοταθίοη οἳ ἄοᾶ5 Κἰπσᾶοπι οἵ6γ ἴηε 
Ώιοτα] απᾶ ϱρϊτΙζαα] ρατί οἱ Παπ πας ἴμο ορ]εεί οἱ ΟἨτὶςς ΜΙβδίοη οἨ 
οατίἩ, Μαΐζ. 11. 2, 1ν. 1Τ, ν. ὃ, 10, τι. 10, 98, απᾶ οἩ. κίἩ.; όομη ΠΠ. ὅ, 
17: Ἐοπι. υΠΠ. 2,4. “ΤΗΙΒ ππαβ ο ο Ὀτοιρηύ {ο ρ885 ὮΥ πΙΘΑΠ5 οἱ {ῃο 
χετε]α[ίοπ οἱ {με Ώϊνίπε ρογ/εσίίοΏς 1π {πο Μαπ ΟἨτ]βί ἆ6βαβ, ζοῇμτ 1. 
14, σῖν. 8---10: Οο1. 1. 19, 1. 9.  ἄοᾶ παρ ίΠα8 τεγεα]εᾷ {ο τς, (παί νο 
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τηϊρΏέ οὐίαῖη {ε]]οπε]ίρ ση] Ἠϊπι. Βεο 1οἨπ σαν. 9285 --28: ἘῬοπι. 
ν. 92: ΕΡΗ. . 18, 11, 19: Ἠοῦ, κ. 20. «Τπετείοτθ Ἠθ ἶδ οα]]εᾶ ἴπο 
ἄοοτ, απᾶ λα αγ, Ώθοπαβο Ὦγ Ἠϊπα νε απο Ὀτοιρηί πὶσα {ο ἀοά,.) 
Αἰλαπαβίαςδ. Απά ενας ἵπ {ο επᾶ θαοὮ Ῥε]ονογ π]] Ἠανο Ιπηπαθᾶ]αίο 
απᾶ Ἱπάϊνιᾶπα] το]αβίοης, ποῖ οηΙγ ση θ] ἴπο Ματ ΟἨτῖςί φ6βα, Ὀαἱ γητέ]ι 
{Ηθ πο] οἳ {ιο Ῥ]εβεεά ΤτίπΙϊ{γ. Βεε ποῖο οἩἨ 6]. ΧΙΙ. 12. Έου αἰί 
ἔπ αἲῖ, 5εο ο]. χα. 6. Τηοοᾶοτείῦ ΤΕΠΙΑΥΚ5 {]ιαί {ο 6α1Πθ εκρτεββίοη {8 
πβεᾶ οἱ ΟἨτῖςὲ ἵπ Οο]. 11. 11. Οἱ, κίν. 98, αν. τ, 19, 14: οῦη αν, 
22, 25: 1 ζοἨπ Ἡ. 294, 1ν. 19. 

09. Έτοπι Ὠθπος {ο Υογ. 94 ατσαπιοη{ίς ατα ἄτανγη Γτοπα {πο Ῥγαοίῖορ 
οἳ Ῥαρίϊςπι ΓΟΣ {11ο ἀεαᾶ απᾶ {ποπα δὲ Ῥαπ]’5 ἄαἲ]γ [ο οἳ εαΠετῖηᾳ, απᾶ 
{ο βοοίίοη πάπᾶς πρ ναί 4η οχ]οτίαξΙοη {ο στεβίετ Ἠο]ίποςς οἳ 16. 

ἐπεί. Ἠετο απᾶ ἵπ 6Ἡ. σχὶν. 16, ο οοπο]αδίοη Ιππο]γοᾷ ἵη ἐπεί 
ΒΘΘΙΗΒ {ο Ὀο ἀθτὶνοᾶ τοπι ν]αῦ {ο]]ουβ, πηθγεας ἵπ ἘἨοπι, 11. 6, πηετθ 
1{ α15ο π5Ίθγς 1π α. 4πθβοἨ, 16 «Ἰθατ]γ τεῖοις {ο σ]αί Ῥτγεσθάθε. ΤἩ9 
ΒΕΠ 50 Ἠθγθ ΠΠΟΤΘ ΠΘΗΥΙΥ αΡΡΤΟΒΟἨΘΒ {ο οἳς “αραίΠ.) 

οἱ βαπτιζόµενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν. Βί Ῥαπ] ποπ αὐταρί]γ «ἨαπρεβΒ 
ἴπα εαῦ]οοῦ, απά αρΡεα]5 ἐο ἐῑλο οοπάποῦ οἱ ΟἨτί5δήαηβ 35 ἃ ἨΙἴΠΘΡΒ {ο 
Εαῖχ Ῥε]θξ. ΤΠίς ἵ5 ασαῖπ ἃ Ῥαβεασο οἳ εχίτεπιο ἀἡΠοπ]{Ψ, απᾶ 16 
πιοπ]ά Ὦς Ιπιροββῖρ]ο {ο ποῖῖοο οἩθ {ία οἳ ἴπο οκρ]απαίΙοΏΒ πΠΙο] 
Ίανθ Όθοη Ῥτοροβθᾶ οἳ 16, ΊΝθ πΙ]] οηΙγ {οποἩ οἩ {ηἨτοο: (1) ια 
πηδίυτα] απᾶ οὐνίοας εχρ]απαΜίοη {ια ἐπο Αροβίιο πας Ίοτο το[οττῖης 
{ο 8 Ῥτασίίσα, ργουα]εηί 1η Ἠΐ5 ἄαγ, οἳ Ῥογβοπ8 Ῥοτπηζήπς {Πεπιβε]νεβ 
{ο ο Ῥαρθϊσαᾶ οἳ Ῥε]ια]ξ οἱ ἰῑιαῖν ἀἆθαά τε]αίῖτες απ [επᾶς, ΤΠϊ5 
Ἰηθετρτείαξίοη 15 οοπβγπιθᾶ ὮΥ {ο αοῦ ἐ]ιαί Τετπ]αἨ, ἵπ ἴπο ἑμ]τὰ 
6ΘΗ{ΊΣΥ, ΠΙΘΩ{ΙΟΠΒ 54οἩ α Ῥτασίίσο α5 οχϊείίης ἵπ Ἠΐς πιθ. Ῥαῦ ΌΊετο 
15 ρτοαί {οτοῬ ἵπ Ἠοῦοτίβοπ)5 οὐ]θοίίοἨ: «Τηοτε ἶ5 ΑΠ ΙΠΙΠΠΘΗΡΒΘ ΙΠ1ΡΥΟ- 
Ῥαδ1{γ ἐλλαξ Ῥατπ] «οα]ᾶ ανα βαβίαϊπθᾶ α βπροτ5{]οπ 5ο αὐ]εοῦ, ΘΥΕΠ 
Ὦγ απ α]πείοη. ἎἨο εοπ]ᾶ πο Ἠανο βροκεη οἳ 16 ψΠ(Ποπ{απροτ. Τηα 
ουδίοπα π6ΥθΥ οὐίαϊπεᾶ 1π ἴμο ΟΠατοἩ, απᾶ Όποαρ] πιεπἰ]οπεᾶ Ὦγ Τει- 
{α]Παη, ἶ5 ας 1]κε]γ {ο ανα Ώεθη  οΟΠΒΘ(ΠΊἹΕΠςΘ οἱ {Πῖ5 ραβεαρο 45 1ἱ5 
οα15θ. ΤΠεη ἔἼετο ἵς (2) ενα βαρσοβίίοηπ οἳ ΟΠἨτγβοβίοπα, (μαί 1Πᾳ5- 
ΠΙΟ α5 Ῥαρίίσπι σας α ἀθαί] ππ{ο ΒἵΠ απᾶ α τοβαττθοῦίοη απ{ο τἰρΏίθ- 
ΟΠΡΠΘΡΒ, ΘΥΘΙΥΟΠΟ Νο παβ Ὀαρβζεᾶ παβ Ὀαρβσεᾶ {ο {πο ἀεαά, 1.6. 
{οτ Ἠπηςε]Ε ερ] πα]]γ ἀεαάᾶ 1π ἰχαβραξδθς απᾶ 5ἱΠ5;: απᾶ ποῦ ΟΠΙΥ ΤΟΣ 
Ἠήπηβο] Εξ, Ῥα{ ἔοχ οίλθυς, ΙπαβΙΙΠΟἩ 5 Ίο Ῥτου]αϊπιεᾶᾷ ορεπ]γ Ἠ15 Γαλ 
1π {λμαξ Ἡοξαντοσίίοη οἳ ΟἨτίιβῦ πο γα α5 οβῄοασίοα5 οἩἳ οἴλμογβ 
Ῥομα][α5 οη Ἠϊβ οπη. Τηθτο τεπιαίΏς (9) απ Ιπετρτείαθίοπ βασσεβίοᾶ 
Ὦ} 8ΒΟΠ16 οοπηππεΠ{α{ΟΥΒ απᾶ απρροτίεᾶά Ὦγ {ια οοπίοχί, πΠῖο Ὑγοι]ἀ 
τ6Γεχ 16 {ο {μθ Ῥαρίίσπι οἳ ἐγῖα] απᾶ ϱαΏετίης {Πτοαρ]α ννη]ο]ι πο ᾱἷς- 
οἴρ]ες οἳ ΟΕ] ψοτο σα]]οᾷ προη {ο ρο, ἩΠΙοἩ πγοα]ά Ῥο αἰ{ετ]γ πξε]εξ5 
απᾶ αὐδατᾶ 1 16 Ἰαᾶ Ῥθ6αἩ, απᾶ οοπ{ϊητιθᾶ {ο Ῥ6, ππᾶειροπθ Γοχ {πο 
ἁγῖπρ απᾶ {οχ {πο ἀθαᾶ (τον. 6, 18). ἜΤ]ο τ1δο οἳ ἴο Ῥτοβεπί {εηβε ἵῃ 
{μθ τεχΏ δαρεῖσεᾶ, ἴ]ο οἶοβο οοππθοξίοη οἳ {πο εεοοπᾶ πιαπιΏεχ οἳ ἴ]α 
βοπίοποθ ΨΙ{Ἡ {ο Βγεῖ, απᾶ ο πβο οἳ {μα ποτᾶ /Ῥαρασεᾶ” ἵπ ἐς 
βεηΏβθ Ιπ Μαί{, 11. 11 απᾶ Ματ] κ. 58, 99, ατα ἴπο ρτοππᾶς οἩπ ΠΙΟ] 
ὑμ18 Ιπέετρτοίαίοη τηαΥ Ὦς πιαἰηίαϊπεᾶ. Ἀθ6ο Αρρεπάϊς Π. 

εἰ ὅλως. ΤΗ15 15 οοπποοἰθᾶ Ὦγ ἴμο ραποίπα{οπ ἵπ {ο {οχί (85 πια]] 
ας ἵπ Ἡ. Υ.) νὮ πα {ο11ος 5, ποί (α5 Α. Υ.) πΙ(] π]αί Ῥτεσθάςβ. 
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τί καὶ βαπτίζονται. Τ1ε τερθαίθᾶ τί καί Ὀτίπσε {Πῖς οἶααβο Ιπῖο 
ο1ο5ο οοπηθοίῖοπ πα γ]ηαῦ {ο11ούβ, ἴπας βασσαείϊπσ α. 61οβ6Υ τθ]αῇΙΟΠ. 
Ῥούπεαη {ἐπ Ῥτοβδεπ{ απά {πο πεχίέ Υοιβο {Πα ΡΡΘαΙ5 αἲ Ητδί οἰσηί, 

80. τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύοµεν. Νοί οπ]γ έΊιοβο πιο πετο ἀαΙ]γ Ῥοεῖπσ 
Ῥαρίϊσθᾶ 1ο ἴ]ο ἀεαᾶ νΙπαββεᾶ {ο ἴμο ππϊνθιβα] Ὀα]ε[ απποησ ΟἨτίθ- 
8ης 1η 8, τοβχτθοίῖοἩ, Ὀπό {πο πες οἱ ἄαι]σ Ρετ ἵπ γηῖοἩ Βύ Ῥαα 
απᾶ {πο οἶῃοτ πιϊββιοπαγ]θΏ ο {ῃθ 49οβΡα1 ]ϊνεᾶ πετο βα/Ποϊοπῦ ογιάςπσθ 
{παῖ {Πεγ αῑά ποῦ οοποεῖτο αἲ] ὑμεῖχ Ἠορθςβ {ο Ῥο βαπηπιθᾶ αρ ἴπ {6 
1{9. 

81. καθ) ἡμέραν ἀποθνήσκω. 1 απι 4811 ἀγίηπςρ. ΟΕ. ῬΏοπι. τι. 8, 
4, 11, νι. 94, ΙΙ. 18, 96: 2 0ο. 1. 9, ἵν. 10---19: αἱ. Ἱ. 90, ν. 94: 
Οο]. Ἡ, 20, πα. ὃ, δ. ΤΠο ἀεαίῃ οἳ ΟἨτιβῦ παβ α ἀθαῖῃ {ο 5ἶΠ, α, ἀθα]ι 
νγμΙσῖ τηπβύ Ῥο Ἱππϊζαἰθᾶ ἵη Ἠ[ς ἀϊβοῖρ]ος Ὦσ ἐπαῖχ ραζίῆπσ α]] ἴῑπο οἰπ{α] 
αΠεοίΙοη5 οἱ {Πείχ Ῥοᾶ1θΒβ ἴο α Ἡπσετίπρ ἄεαίῃ. ἘΒταί εαοΏ α {αβ]ς (αγ 
πποα]ᾶ Ώεγεχ Ὀθ Π]καΙΣ {ο απᾶετίακε, Ῥιαῦ Του ἴπο ρτοβρεοί οἳ α Ῥεβατ- 
ΥΘο(ΊΟΗ. 

γὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν. καύχησις ἵδ ἴ]α αοῦ οἳ τε]οῖοῖπα, καύχη- 
µα ἴλαῖῦ οἱ υΏΙοἩ πα Ῥοαβί, οἨ ἴπο Ῥοαβί 1966. ἩἨετα πο πιαΥ 61ου 
(1) ἴα]ο ὑμετέραν γοιγ γε]οίοίπα οοπσεγπίπᾳ πια, ῃ πΥἨῖε] 9856 ἣν ἔχω 
πηπδύ τε]αίο {ο ἴΠο οοπηπαππΙῦγ οἱ Πο απᾶ {δο]Ιπρ Ποιο 15 8ΠΙΟΠσ 
Οηϊρίαης (οἳ. 2 0ος. 1. 14, ΠΠ. 8), ος (9) πι τε]οίσίπα οοποοτπῖπα Ίοι. 
Ῥ6ο Ίλ1Π6Υ, Εό ττ. 5 22, Τ, απᾶ οἳ. οἩ. χι. 20. ΈΤ]ιο Ιαΐΐεν ἵ5 ρτοίοτα)]ο. 
Έοτ Βύ Ῥαπ] ποί οη]γ α4ᾶβ ἣν ἔχω, πΏῖοἩ νγοα]ᾶά παίαντα]Ιγ ἱπερ]γ {λα ῦ 
ύμο τα]οἴοῖπρ γα5 15, Ῥαΐ 165 να {ο 0Πῖβ ἄαι]γ ἄγίιπσ ἴπιαί ηε αἰτιραίος 
Ἠϊ6 6ποςθ58 1Π {οαπᾶϊπςσ {πο Οοτιπζμίαιπ ΟΠατοἩ, α Ιοσήπιαίθ στοιηᾶ, 
85 Ἡθ τερθα{εᾶ]Υ βα1ᾶ, {ου Ῥο8βίπσ. Βεο οἹ. 1ν. 15, 1π. 9, 156: 9 ΟοἨ. 1. 
19, 14, 1, 2, ἵν. ὅ---1δ, νι. 4, σκ. 19-.-18, κι, 18-- χι. 19. 

82. κατὰ ἄνθρωπον. Έτοπι α ΡΙΤΘΙΥ Ἠπππαη Ῥοϊηί ΟΕ νίεψ, 9Π6 
Ῥοππάςαᾶ επΏτε]γ ὮΥ ἴπο Ἠοτίσοπ οἳ {18 γγογ]ᾶ, απᾶ εχο]αᾶἴης {119 1ά6α, 
οἳ αποὔῦΒαχ 116. ΟΕ. οἩ. ΠΠ. 8, απᾶ Ὥοπα. 11. ὅ; ἄα]. 1. 11, 11. 15. Οἱ, 
ΒοΡΗ. 4]. Τ01 βλαστωὼν ἔπειτα μὴ κατ ἄνθρωπον φρονῃ. Αἱδο Ίπο τττ. 

ἐθηριομάχησα. ΤΠί8 ποτᾷ απᾶ 105 ἀογιναίίνος Ώεοβππε {πο {αο]ιηῖσα] 
Θ6ΧΡΤΘΒΒΙΟΗΡ {ο0Υ τηθη οοπίαπαίπς ψη η Ῥοαςῦς ἴπ ἴιο απιρ]ζἐ]ιεαίγο. Τ]ε 
Ροϊπί οἳ {πο ΑΡροβί]ε αἱ]αβίοη ο.η Ἠαχά]γ Ὦο παῖββεᾶ ὮΥ αΠΥ οης ΥΠΟ 
1θαᾶβ Αοἲβ χὶχ. 29, 90. ο ἀῑᾶ ποῦ «αάνοπίατο ΠΙΠηΡΕΘΙΓ” 1η {πο ἐπθαίτα 
16 16 ἴγαπθ. Ῥταῖ Ώηοπθ ἴηΠθ 1685 πας Ἠ]5 οχρεγίεΏσθ Α θηριοµαχία. 
ΊρπαίΙπβΒ, 4 Ποπιαποδ δ, δεδεµένος δέκα λεοπάρδοις, ὃ ἐστι στρατιωτὼν 
τάγμα. Ά]5ο ὁ Τΐπι, 1ν. 11; ΕΕ. ασ]. 20, 91, χσχν. 11. 

τί µοι τὸ ὄφελος; λΠαί 15 {ιο Ίιδε οἳ 1935 α5 ντο αποπ]ᾶ βαγ. 

εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.. Τ]ο Ῥεβύ Ιαΐεγ οεἀ]ίοις, [οἱοπίπς ΟἨ17- 
ΒΟΒίΟΠΑ, Ῥ]ασθ ἴπο ποίθ οἳ Ἱπίργγοσαβίοη Φσ[ογε πι Ῥαββιβσο. Το 
νπο]θ σ]] (πδη απ {1ς, 1ξ αξίετ ἴπθ ΠΙΑΠΠΘΣ οἱ 116 1 Εουιβαῦ ση υ]ι 
νοαςςδῖς αἲ ἘΕΡΠΗΘΡΒΙΡ, Ὑπαῦ ἀοῦν 1ῦ ρτοβῦ πιε2 1 πο ἀεαᾶ τ5ο ποῦ, 
190 Ἡ5 οςῦ απά ἀτ]π]ς ὥο. 

Φφάγωµεν καὶ πίωµεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν. Ἴ165ο ποτᾷς 81θ 
αποἰθᾷ ἴποπα 15. αχ. 19. ΤΠεγ ασνθοο πα {πο ΤΙΧΧ. Ῥαός π]είπες 
{ΠδΥ 41θ απ Ιπάαρεπάεπί ἰχαηδ]αοη ος ποῦ 15 πποθγίαϊα, «Πιν ους 
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Ἠορες οἱ πιππογ{α]1{γ σοπθ, {ῇθ Υα]αθ οἳ Ἠιπιαπ]{γ οβαςος᾽ απᾷ 19 ῶθ- 
6ΟΠ168 πού ποτίἩ Πνίησ. ο, επ, {ο ἐπθ βοηβια]1βῦ, Τα]] Ἠϊπα (λα ῦ 
ἴμο Ῥ]θαβιτθ οἳ ἀοῖπς τὶσΏί 18 α. βαΏ]ππθχ εχἰδίεησθ {απ {]αί οἳ Βε]{- 
Ιπάπ]ροποθ, Ἠθ πη]] αηβπεχ γοι...'  Τ]ο γΙοῦοτγ ἵ5δ αποετίαΙπ, Ργεβει 
οπ]ογππεηί 15 βπχθ.”...Ὀο γοι (Π]π]ς γοα ο8η αγτεδί ἐλαί νΙίἩ β8οπηθ 
Βπο βεπ{Ιπιθηξ αροπέ ποῦ]θος απᾶ Όαβετ Ὀαίπρὸ ΊΝΗΥ, τοι Ἠ8γθ ππαάς 
Ἠΐπα οαὲ {ο Ὦθ Ώαβε γουχβε]ῖ,. Ἠο ἀἴθ6β, γοι {θ]] Ἠϊπα, Ικο α ἀοςρ. ΊΝν 
βλοι]ά Ἡς Ίνα κο απ απηρε]2...Τηο Ἱπβποίς οἱ ένο απίπια] γη] Ῥο 
Ώλοτθ ἔλαη α, πιαίο] {ος αἰ] ἴα (ταπςοεπάρηίαἰ τεΒΒΟΠΙΠσ5 οἳ ἴ]ο 
Ῥ]]οβορ]οχ. Ἠουοτίβοη. Οὔβετνο {Πο Ρτοδεηί Ιπβδίειᾶ οἳ ἴπο Γαΐέατο 
1ῃ ἀποθνήσκομεν, Ἱπαρ]γίπρ ποῦ ἴλο {αίατο αοἲ, Ὀαΐ ο Ῥτεδεπί ΠαβΙΠ{γ. 

88. Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί. Ῥειμαρ ἴπθ πεαγεξί 
ΡΏΡΤΟΒΟΙ {ο ΠΒ ἵπ Ἠπρ]βδΗ ἵδ Ῥαὰά οοπΙιραπγ οοτγαρῦβ ϱοοᾶ Παβ]ΐ8. 
ΤΠΙΦ Ῥ8βδασο 18 {αχεπ {γοπι ἴπο Τ]ιαἰε οἳ Μοπαπᾶοτ, απἀ Ἠ]κο Αοἲς αν]. 
98 απᾶ Τας, 1, 19, εἨεννς ναί Βδὲ Ῥαπ] ναβ {απηίας πΙΗ οἱαςεῖςΒ] Η{6- 
ταίιτθ. 

84, ἐκνήψατε δικαίως. 'ΤΗΘ 80ΟΥ, ΠΙΒΥΚ6 {μο 5αάἆθεα πιοπιεπί8ΥΥ 
ΟοΟΠΙΤΘΠΟΘ οἳ {πο απακοπῖησ. Μθγοτ, ἐκνήφει 8ἱΡΠΙΠΘΒ {ο αγίδε ΕΓΟΠ 
ἔλο βιρείαοίοπ οἳ α βΙαπιῦετ ρτγοάισθᾶ Ὦ} οτογ-ἰπάπ]σεπσοςθ, Ο6, οἡ. 
νι. 11, κ, 9. δικαίως, ΠΜετα]]γ τἰρΏΤθοιΒΙΨ, 1η8Υ οἴίῃπογ 1πθεαη (1) α5 
18 11βί Απᾶ Ῥχορος, ΟΥ (9) ο π]αῦ ἵ8 ]αβύ απᾶ Ῥτοραχ, ο: (Ὁ) 35 πμ 
ΟΠ} ΥΕΤΒΙΟΠ, 80 αξ ἰο Όεσοπιο τἱρ]ίεοιδ. πο Ὑπ]ραίθ τεπᾷθι5 ὮΥ /ιδεἱ, 
ἨΤΙοΙΙΕ Ὦγ ιδία πιεπ. Ἔγπᾶα]ο ἐγιεῖη, ΠαηἉεν γεο]ιέ (1.6. 1ο), Το- 
Φετῖι!), Οα]νίη βίο. Ὠϊοάαίϊ 88 σἰμθίαπιεπίο. Ὃε Β8ογ ΤΟΙ1οΥ8 λε 
γα]ραίθ. 

καὶ μὴ ἁμαρτάνετε. Τ]Ἠο οἨαησο ΟΕ {εΠ5δθ ΤΙΔΤΙΚ5 {πο ἔγαπβΙΔΙΟΠ ΕΓΟΥ 
ἴπο βιάάσπ οὐ {ο ἴπο οοπΙπποιΒ βία. Τ]ο Ῥτεδεπί ΊἸθχθ (868 
8ἱ5ο συ. 95, 95) 18 αδεᾷ ο ΠαδΙιια] οοπᾶΙΙοἩ. 

ἀγνωσίαν γὰρ θεοῦ τιγὲς ἔχουσιν. ΤΠο εχρτεβείοἩ ἶ5 τοπιαγκα)]ε; 
8Οπιθ Ίιαυε {Φποπαπεε ο ἄοᾶ. Ἀο ιο, Οἱ. ο. χὶν. 98. Α8 ἴπετο 
ΝΥΘΤΘ ΒΟΠ1Θ ΑΠΙΟΠΡ ἰμθπῃ ΨἩο ἀεπῖθᾶ {ο το5αγγθοίίοἩ, 89 {]θτο ετο 
ΒΟΠ1Θ Πο θτθ τοβᾶΥ {ο ρογνοτῦ 516 ἀεπία] ο 6ΥθΥΥ ἔοτπι οἳ ΒεΡΗ]Υ 
1πάπ]σεποςθ, 6ο ΡΗΙ], 11. 18, 19: 2 ΡῬεῦ. 11, 10, 18-22: σαᾶρ 4, 7, δ, 

πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν. Το 5Ώαππθ οι. Το τειπεγεπσε, 1618, ζο]]οσίην 
ἔπο Ὑπ]ραίο. Ίο Ί/οιγε γεύιε, Ἔγπᾶα]Ιο. 4Αἆ γριιάογεπι ἱποιεπαάιηι, 
Οα]νίηῃ. δὺ Ρα] νΒς πβια]]γ Υθτγ αηχΙοιβ 6ο 5Ρ8τθ {ο ΓθεΙΙηρς οἳ ἨΙ5 
οοηγοτίβ (2 0907. 1. 28, Π. ϐ). Επί νηεπ {]θ ᾳπεξδοη πα5 οἳ ππακίης 
βμίρνψτες]ς οἳ Ομτίςαπ ριαπϐγ, Ἡο Ἠαά πο 51ο] ΒΟΓ1ΡΙΘ5. 6 2 6005, 
να. 9, κ. 20, κΙ, 9, 10, 

3δ. ἀλλὰ ἐρεῖ τις. ΊΜ6 ποπ Ρτουθεᾶ ΕγοΠ1 {πο Γαοί οἳ ἴλε τθβαγτθοί]οη 
ἴο 198 πιαππετ, 8. αθβίΙοη πγΠῖοἨ ἴ]ιο ΑΡροΡί]ο 4ἴ5οιβΒθΒ 5 [αχ αβΥεγ, 64, 
νηεχθ Ἡθ Ῥερίπβ {ο ἰτθαί οἳ 198 γεδιὶ. Το ΒἱεΡς οἳ {πε αγσαπιεηξ αγθ 
85 101998. ΤΠο βεθᾷ ἀἱθΒ Ὀθίοτε 16 ϱΟΠ165 πρ. ἄοά {πει μῖνος 1ΐ α 
Ῥοᾶγ ασοοτάῖπρ {ο ἴμο Ίαν οἳ 1ΐ5 116, απᾶ ἀϊβετεπί Ῥοᾶίθς {ο ἀϊβετειιέ 
86845 (ΣΥ. 9δ-- 58). ΤΠ ἀϊνετβιῦγ οχἰβδίβ ΑΠΙΟΠΣ αΠΙΠΙ8Ι5 (σοσ. 99), 
απᾶ ἴπ {πε Ἠθαγεηπ]ν Ῥοᾶθς (νν. 40, 41). ἈΝεχί πα οπίθογ προπ {1θ 
οοηἰταδί5 Ῥεύπεει {πο Ῥτεοδοπέ απά {μο Γαἱατο Ηΐο (νν. 42---44), 88 
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τεβα]έῖηᾳ {τοπα {6 τε]αίῖοπ οἳ 6αςἩ 116 {ο 155 Ῥτοίοίγρο (νν. 46--49). 
ΤἨηο ἱταπβΙίοη {γοπα {πο ρτεςεπύ {ο ια Εαέατο Η{ς πΥ]] Ὦς {πο χθεα]έ οἳ 
8 ΨΟΠᾷΤΟΙΒ σἸαπιᾷε (τν. 50---δ8). 

ποίῳ δὲ σώματι. 1Τ{ νας {με ἀοοίτῖπθ οἳ {πε Ἠεξαγγεοβίοη ο {ια 
υοᾶψ νἩΙοΏ Ίνα πο εἐππιρΗπρ-Ῥ]οσ]ς οἳ ΠΙΒΏΥ Ἠθατθτς οἳ {ιο ἄοβΡε]. 
Ἐιείῖπβ τΕΠΙ8ΥΚ5 {ἐ]αῦ {Πο ἘΠατίδοες {ααρ]Ώί ἐ]αξ ταση ππου]ᾶ τῖδο ασβῖπ 
ψηἩ Ῥοᾶίθς Ροββθββῖηρ 1Π 6ΕΥΕΥΥ τοβρεοῦ {ο Β8Π16 ΓΙΠΟΔΙΟΠΒ 8 {1959 
1η νυηΙοἩ {Ἠ6Υ Ἰνετο Ἰα14 1Π {ο ϱτανθ. ΤΠΙ5 πας α ἀἰ/βοι]έΥ ο ΠΠΒΊΥ, 
εβρεοία]1Υ ἴο {Πο Βαάάποςθε. θε Μαϊθ. αχῖ. 98-- 98. Το τ6ΠἹοτθ 
Ώπεβε ἀβοα]ῖος Βΐέ Ῥατα] ποῖ εχρ]αῖης {λε παίατθ (ποῖος) οἳ ἴπο Ώερατ- 
τεοβῖοη Ῥοᾶγ, απᾶ οἱ {πο Ῥχοςσθεβ ὙΠετεῦγΥ 16 15 Ώτοιρ]έ 1Πίο Ῥεῖης. 

86. ἄφρων. ΤΗ{Θ6ΥΑΙΙΥ, Ο πιαπ υιπουῦ υπᾶετεϊαπάϊπρ. Ιπεαίρίεπς, 
γπ]α. Ὁπιοίεε πιαπ, ὙΝΙοΗΕ. ΤἨ9 βίτοπρεχ ἔετπι ]οοί (µωρός) (οκοερί 
η 6]. ΠΠ. 18. 1ν. 10) 5εεπας ἵπ {μα Βοτιρίπτες {ο ΙπΙΡΙΥ πιογαίῖ 85 νε] 85 
Ἰη{ε]]εοίτια] ΕΙΥΟΥ. 

σὺ ὃ σπείρει. ΤἨο πογᾶ ἐλοι 15 επιρ]αδῖο: 'Τηοι π]Ἡο ατί πιοτία] 
απᾶ ρετϊβμΙηᾳς.᾽ ΟἨΠτγεοβίοπι. 'Τ]ο ἔογοῬ ΟΥ ΕΠΙΡΗΒΒΙ5 ΤΠΔΥ ϱ6 σαΐ]εί- 
ο ἰμαςδ. ἩΤ ἀοᾶ ἀοῦ] ρίνε α Ῥοᾶγ απίο {λα βοθᾷ ἹπΥΠΙοἩ έἔλοι βονπθβί 
{ο {Π]πο ΟΨΏ 186 απά Ῥεπαβί, πηπο]Ὦ 1ΠΟΥΘ ππ] ἔμο βαΠ1θ (ἄοά σῖνο 8 
Ῥοᾶγ ππ{ο {μα 5βεεᾷ ΠΠΙοΗ Ἠε Ἠϊπηβε]{ ἀοΐ]ι ον. Ώτ ϱ. ζαοκεοῃπ. Οτ 
Ῥεέύεχ ρετῃαΡς, 'Ύοι ο8η 568 {ΠΙβ γουγβε]!, ὙΎοα 8γθ αοοιβίοπηεᾶ {ο οὔ- 
5861ν6 {πο βοψΊηρ ΟΕ βεεᾶ. Απᾶ τοι 599 ἰπαί Ὀε[οχθ 15 τίβες αραῖη 1 
1ηγαγΙαΡΙΥγ ἀἱ68.) 

οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ. “Της ναί {π6γ πηβᾶε α 818 βἱρΏ 
οἳ ος ποί τἰβίηρ 4ραΙΏ ης π]αΚ6Β α Ῥτοοῦ οἳ ουχ τβῖηρ.  ΟΠΥγβοβίοπι. 
Ο4. ἆομπ κ. 24. Τί 15 α Ίαν οἳ {πε αρϊτιίπα] α5 πε]] α5 ἴ]ο παίιτα] 
ποτ]ᾶ {Παίῦ ἄεοαγ 18 {πο ρατεπί οἳ 118. Έτοπα (Πε Εα]] «8Π1θ οογταρ/ίΙοἩ, 
Ττοπα «ἴμο Ἰκοηποεςδς οἱ βΙη[α] Παρβμ) α ηθυ απᾶ Ἠϊρμετ Ἠΐο. ἩἨιπιαπ{ίγ 
ἀῑεὰ {ο βἶπ ἵπ ΟΕχ]βέ: 1{ αΥΟ86 αραΙΠ [ο τΙσΠ{ΕΟΠΒΠΘΒΕ 1η ΗΙπῃ, 

8Τ. καὶ ὃ σπείρες. “ΤΠετο 81θ πο Ῥρατίς ἵπ {5 βΙπϊΠίαᾶε: Ετεί 
ἐπαῦ 16 15 ποῦ πνοπᾶετ{α] (λαῦ Ῥοᾶίεβ 5Ποιπ]ᾶ αχῖδε αραῖηῃ ΤΟΠ ΟΟΥΓΙΙΡ- 
Ώοπ, 5ἶπορ {16 β81ΠΘ {Πῖπρ ἨαΡΡρεΠΒ {π {μα ο.5ο Οἱ ἴμο βεθᾶ; απᾶ πεχῦ 
{λαῦ 16 15 ποῦ οοΏίΓΑΧΥ {ο ηδίιτο {λμαῦ οασ Ῥοᾶ1ες 5Ποπ]ᾶ Ὦο επᾶοπγθᾶ 
φζ ηθυ 48110168, επ τοπ πακεᾶ ᾳγβῖπ ἄοᾶ Ῥτοᾶισςς 80Ο ΤΙΒΠΣ 
οᾶσς ο]οίμοᾶ νηἩ α ποπᾶοτ{α] ψοχκπηβηβμΙρ. Οα]νίη. ἜΤγπᾶα]ο τεη- 
ἀ46τΒ, 4πᾶ τυ]ιαί δοιυεδέ ἴ]ιοιι 2 

οὐ τὸ σῶμα τὸ Ὑγενησόμενον. "16 881Π6, γ6ῦ πηοῦ {Πε βαπ1θ. ΤΗ8 
Β81ΠΘ, Ώθοααςθ ιο 6ββεηΟϱ 18 {ο βΒαπηθ; Ὀτπό ποῦ ἴ]ιο 5.ππθ, Ῥεσκτβθ {πο 
Ιαΐΐθχ 19 {πε ππογθ εχοθ]]επύ. ΟἨχγβοβίοπι. Το Ιάεπμίγ οἳ {πο Ῥοᾶγ 
ἄοθβ πού ἀεροπά προπ 155 πιαθετῖα] Ῥασίσ]ες, Ὀθεβαςο ρηγεἰοϊςῦς {611 ας 
ἐλαῖ ἔ]ιθεβο αγο 1Π α οοπῖηπα] Ώασ, απᾶ ἰπαί ἵη {πο οοιχ5θ οἱ ΒΘΥΕΩ 
ΥΘΒ1Β ΕΥ6ΥΥ πιαίθτῖα] ραχ{]ο]θ 1 ἐ]πο Ῥοᾶγ Ία5 Ῥεεπ οἨαησεά. ΈῬεΓεοπα] 
1άδηΒΙ{γ ἀερεπᾶς απροπ ἴλπο Ῥτϊποῖρ]ε οἳ οοπΙπαΙϐγ. Τπε τίδεη Ῥοάγ 
αγῖ5θρ οί οἳ ἐμαί υλῖοὮ Ώα5 β6Θη ΟογΠΡ/{ΙΟΠ, ἵη ἴ]ο Β8ΠΕΘ αγ 858 {πε 
ρ]απύ οιξ οἱ 1{β ρευπι. Τ19 Ἰοηρί] οἱ ἔἶππο (αῦ εἶαρςες ἵ5 ποίμ!πρ ἴο 
Ἠϊπα {ο ΠΟΠΗ ". {οιβαηά Υ6ΔΥ6 31ο Ὀπί 48 οπε ἀαγ. Ῥαΐ 5 {λε 
εθοᾶ 18 {ο α]] αρρεαταπςσθ Υετγ ἀλῑετεπέ {ο ἴ]ιο Ῥ]απί πλίο]ι αγῖδες {γοπα 
16 (α1έλοιϱΏ βοϊεπςθ {6]]5 15 ἐλαί 16 οοπίαϊπς {λαῦ πηο]ε Ρ]απύ 1Π πΙΙη]8- 



ΧΥ. 41.] 0159. 179 

{πχθ); 88 {μο Ῥοᾶν οἳ ᾖθβας αξίες Ἠϊς Ἠεειχτεοίίοη πας επάοννεᾶ γηέλι 
1Π8ΏΥ βίγαηρθ απᾶ πεν απα]6Β (ὔομπ αχ. 19, 26) 5ο 5 ο[ίΘη {ο Τε 
πηχθοορη1ζαῦ]ο Ὦγ Ἠϊς ἀἱβοῖρ]θβ (Ίο χχῖν. 16, 81, ὃτ; 1οἨἨ κς. 14, 
χχΙ. 4) ὕποισῃ γοί 16 γας {ο Β8ΠΠθ Ὀοᾶγ (Τ11χθ χχὶν. 99, 40; Φοῦπ αχ. 
90, 21); 5ο πο ΊθατΏ {μαῦ {1ο Ὀοᾶγ πνθ 8Ο) 1Π {6 ρτανο 16 'ποῦ ἰλαί 
Ὀοάγ ἐλαί β]ια]] ο, Όαί ἐμαί {πο τοβαχχεοῦίοη Ῥοᾶγ---ἴπε ρἰτιίαα] Ῥοᾶγ, 
α5 δὲ Ῥαυ] οα]]ς τζ---νμ]]ο ἵ οχΏΙρΙ{β νίβιθ]θ απᾶ αποφπῖνοςα] βἶρης 
οἳ 1:15 οοππεοΒῖοη νπία πο Ὀοᾶγ οαί οἳ νἨΙοἩ 16 Ἠ8β αΤΙΒΕἨΠ, η] ὃε 
Ροββθβ5εᾷ οἳ ππαΠΥ ψοπᾶτοις {αοπ]θς πνΠπῖοἩ αγο ἀεπ]εᾶ {ο Ἡ5 Ἠςγθ, 
Φε6 ποίθβ ΟΏ Ὠθχί ΥΘ6ΥΡ6 απᾶ ΟἨΠ Υ6Υ. 42---44, απᾶ οἳ. Ἠοπα. νυν, 11: 
Ἠεν. αχσ!. 4. 

88. καθὼς ἠθέλησεν. ΤΗ{εΓΑΊΊΥ, 45 Ἡο νη]]εᾶ. Ο1. εἷι. κ. 11 (πἨεχε 
ἨΏΟΝΕΥΕΣ {1ο πγοτᾶ 15 ποῦ {πο β411Θ 1π {μα (τοεεκ). «1ο 6Υοπ 1π 18 
Ἰου6βί ἔοστη 88 {μθ Ῥούψεχ οἱ αββἰπηΠ]α πρ {ο 105] αἴοπαβ.᾽  Ἠοῦετίδοῃ. 
Απᾶ {ηθβο 8τθ αγγαησεᾶ απᾶ ἀεγε]οροᾶ αοσοοτάἶπᾳ {ο {πε Ίασν {μ8ί ἀοᾶ 
Ί85 Ιπιρχεβδθᾷ ΟἨ 686] βθοεά. 

ἴδιον σώμα. Τ]ε οπιϊββῖοη οἳ {ο αγί]ο]ε οἳ {έ]ιο χθο. {οχέ ρῖνες α 
ΤΠΟΣΘ υ]ν]ὰ 8ΕΠ56, απᾶ Το 6Υ6ΤΥ Βθθᾶ α Ῥοᾶγ οἳ 105 οὔῃ. 'Τμαί Ῥοᾶγ 
Ψ(Ἡ νγηπῖο] 16 15 ταῖβοὰ τπαΥ Ὀο οα]]οᾷ 1ΐ5 οὗ Ῥοᾶγ, απᾶ γεί 1ὲ ἷ5 α 
που; Ῥοᾶγ. 1ὲ 18 τα]βθοᾷ απΠθιΥ ψΙἩ βίετη απᾶ Ίεανεςβ απᾶ [γαϊί, απᾶ γοῦ 
811 ἐ]λο νυμ]]ο ντε Κπουν {λα ῦ 16 18 πο ἨηθυΥ οοτη: 1ὲ 15 {πο ο]ά Η {ο ἵπ {ο 
5οοᾷ τθαΡΡΘΕΙΙΗΡ, ἀετε]ορεᾶ ἵπ α Ἠρῃοχ Γοχτι. Ἠοβοετίδοῃ. 

89. οὐ πᾶσα σάρξ. ΤἩθ 58Π16 Ῥεϊποίρ]ε 15 πο αβρ]Ιεᾶ {ο απ]π]αίθ 
ΨιἩΙοἩ ας Ὄεεη αρρ]οᾶ {ο ἹπαπΙπηβίο Ἠβίατθο. Τ]ηοτο 8χο ἀῑῆετοηί 
νατ]είῖθς αηᾶ ΓΟΣΠΗΡ οἳ Ῥοάᾶ1]γ 116 (σάρξ). Πο Αροξί]ε ἵπ (15 απᾶ {μα 
Όντο {ο]]ογήης Υ6ΙΑ6Ρ 14Υ5 ἆοπη {ιο ἀοοίτῖπο (568 ποῖθ ΟΠ γΥεχ. 42) {μαί 
ἴχιο {6 Ἠογθα[ίογ γη] ἀορεπᾶ 1Π 6Υ6ΘΙΥ Ὑαγ προη {πο 11ο Ἠθτο; {λμαί 
{χο Ῥοᾶγ τα]ςοᾷ νη]] οοττθβροπᾶ {ο {πο Ῥοᾶγ βονη; εμαί ἴμθ οἸιαταςίθχ 
Ππηρτεθβθά προπ 16 ἀατῖηςρ {ΙΒ 11ο νη]] τοπηαῖἩ ση 16 (μτοιρποαί 
εἰογπϊ(γ. Απᾶ {Πῖς5 πούῦ ΙΙΘΥΘΙΥ 1Π {πο Ὠτοαᾶ ρεπετα] ἀἰξίποίίοπ Ῥθ- 
Ίνγθεη σοοᾷ απᾶ Ῥαᾷ (566 («α]. γΙ. τ, 8), Ὀαί ἵπ (16 παἰπα{οχ εμας οἱ 
1π1νιάπα] οἸαχαςίου. 

40. καὶ σώματα ἐπουράνια. Τ]16 ρεϊπεῖρ]θ {5 πουν Γαχίποχ οχίοηᾶεᾶ 
{ο {ο Ἰδεανοπ]γ ὨοᾶῖθΒ, απᾶ αποί]πεχ ατραππεηπῦ {πας ἄναννπ γοΊΠ1 {πα 
61οβ6 απα]οςΥ Ἡϊο εαὈβιβί5 Ῥοΐνγοση {ο ἸΙπσᾶοπα οἳ παίατο απᾶ ἴθ 
Χϊπρᾶοπι οἳ ργασθ. ΊΜεγεχ, Ώο ἸΜείίθ, απᾶ Α]οτᾶ εοηβῖΙᾶεχ ἴμε Ἠεαγεη- 
1Υ ῬοᾶθΒ {ο Ὀε {Ἠοβο ο απιφεῖ8. ἘῬτπῦ νο ΠΟΝΨΠΟΥΘ τοαᾶ οἳ αηΏρε]ς Πανίηα 
Ῥοᾶ16ς, {ποταρ] πο τεαᾶ οἱ ἐ]ιεῖς αβδαπηῖης νυΙδιρ]ο ΕΟΥΙΗΒ. ΟἨγγβοβίοπι 
ΕΤ6ΥΒ {1ο Ῥηχαςδο {ο μα τοβαττθσθίοη Ῥοβίθς. ΤΗΙ5 15 ππαποξΏοπαῦ]γ 
ἴθ πηθαηῖηρ Οἱ ἐπουράνιος 1Π Υοτ. 48: Ὀτπί Ἠετο 16 νιοπ]ᾶ 56οπα {ο ὃς 1Π 
1ΩΟΥΘ βἰχ]οί οΡρροβΙξΙοπ {ο ἐπίγειος, ἐ]ιαί ιο]είο]ι εποἰκίς οτι ἔλιε εαγί]ι, 8Ίπςθ 
{λε Αγροςί]ο τείθτβ {ο {1ο Β1Π, ΠΊΟΟΠ, απά βίαΥ5 α5 ΄Ἠεανεπ]γ Ῥοᾶίεβ) 1η 
ἴλοθ πεσέ Υεγρο. 

ἀλλὰ ἑτέρα µέν. ΤἩο οε]ερίῖαΙὶ Ῥοᾶγ 15 βπρετίος {ο ἴἶο {ογτοςίτῖα]. 
Τη Ἰΐ]κο ΤΙΒΏΠΟΣ, απᾶ {ο α βἰπη]]αχ οχί{οπ{, Ελα]] {πο χίδεη Ὀοᾶγ ΒΙΥΡ8ΞΒ 
ο Ῥτεβοπ{ Ἠππιαη ογραΠΙβΤΗ. 

41. ἄλλη. 16 «Ἠαηρο Εγοπι ἑτέρα ἶ5 ποί ψΙλοαέ 118 παθαπ]ηᾳ. 
Τ]19 ϱ]οχγ οἳ {ο Υατῖοας ε]εξίῖα] Ῥούίος 15 {πθ 6απηθ 1Π ΚΙπᾶ Ὀαέ ἀῑετ- 
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οηύ ἵπ ἆθρτεθ. Τ1ε σ1οΥγ οἳ Ἠθατεπ]γ απᾶ οατίη]γ Ῥοᾶϊες 15 ἀἰῆετεπό 
1η Κπᾶ, 8ο 1Π νετ. 99. 

δόξα ἡλίου. ΤΠο ατσαπιεπί 15 Ῥαβηοᾶ α 5ἵερ [ατίηατ. Τ1ε οε]εδ- 
61]. Ὀοᾶ]θες απθ ποῦ α1] αϊκο, Τποαγ ἀῑβεν ἵπ Ῥουαίγ απᾶ εχοεΙ]εΠογ. 
Απά βο {ο αἰ1 οἴενπΙζγ 1{ εΏα]] Ὦε ἐταθ οΓ ΊΠεΠ ταϊδεᾷ απᾶ 1η Ῥοββθβείοη 
οἳ ἐμεῖτ Ἠθαγεπ]γ Ῥοα1ες, {μαῦ 6οπθ βίαχ ἀἱΠετεῦ]ῃ ἔχοπι αποίΐμετ βίατ 1π 
ρ]οτγ. Βο ΟἨτγβορδίοπι οπ τετ, 98. “Ααραβίπο εἰεραπ{]γ 5878, 
«αρ]επᾶογ ἄἱβρατ: οοθ]απι ϱΟΠΙΠΙΊΠΘ.’. Μοτάβποτίῃ. Απ ΕΥΥΟΠΘΟΙ5 
Ἰηίογρτεία{]οη οἱ Μα{{. κκ. 10 Ἠαβ 1εᾷ βοπ1θ {ο ἴῃθ οοπο]αδίοη (Παῦ αἱ] 
ΥΘΥΓΑΤᾷΒ ΑΊια]] Ῥο οχαοί]γ α]κε ἵπ πα πγοτ]ᾶ {ο οοΠ1ΠΆ6. Α5 ἴπο Αροβί]ε 
Ἠοθτο 5Ώθνν», ἴπθ απα]οσγ οἳ παίιτε τπαΚθΒ ασαϊηξδί {Πῖς ἵπ 6επετγ παγ. 
Απᾶ {πο ραδεασο ]αδί οἰζεᾷ Ίας ταίθτγεπσθ ποῦ Το {πο ο πβΠ{Υ οἳ γειδαγᾶς, 
Ῥαῦ οἳ {μα ργ]ποῖρ]ε οη πΠΙο] βαο] τΘπ8Υᾷ8 81θ Ρίτοηι, ΤΠο Ιαβοπτετ 
15 τοπατᾶςᾶ, ποῖ ἔοχ Ἰεηπσί] οἳ βετνίοε, Ῥαΐ ἔοτ {πο δρ ἵπ ψΏΙοὮ {λαί 
βοτνίσθ Ί185 Ῥ6εη τοηᾶετεᾶ. 

42. οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις. Τ1ε [αοῦ 15 που Ῥ]αϊπ]γ 5ἰαζεᾶ {παί αἲϊ 
5]α]] πιο ῬοβΒΒΘ5Β [πο 58Π1θ6 ἄεσταο οἳ ΡΙΟΥΥ ἵπ Ἠθατεηπ. οὕτως, 1.6. 88 
Ἠ85 δει Ὀθίοτο βἰαίεᾶ. ἘῬπαί δὲ Ῥαπ] ρο6ε8 οη {ο ἆ4εα] Ίεβς να{Ἡ {πε 
{αοῦ {παη νηΏ ο ΠΙΑΤΠΠΟΘΣ 1ηΠ πΠΙΟὮ ἴμο {αοῦ 15 αοοοπιρ]ςδῃεᾶ. 

σπείρεται ἐν Φθορᾷ. Ο/. Ώοπι. νΗῖ, 21: (α1. τί. 8: Οοἱ. 1. 22: 2 Εε!. 
1. 4 {ο φθορά. Απ Το: ἀφθαρσία 5ε8 Ἠοπῃ. Π. τΤ; ἨΡρῃ. υΙ. 94: 2 Τΐπη, 
1, 10, απά Τα6, 1, π. ΤΠο Ἐπρ]ϊβη γατβῖοη 1π {πο Πταί απᾶ ἨΠ]τα οἳ 
{88ο Ῥ8β58Ρ6Β ταπάθτς Ὁγ {ποπιοτίαϊίίψ, πι ἴπο βεοοπᾷ απᾶ Τοατία Ὦγ 
αἴπεεγτίν. 

45. σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ. 1ο ἀϊβποποιχ 15, οἳ οοἱ156, οογγαρ/ΙοἩ, 
σθ]ι 155 τουυ]έ]πς αοοοπιραπΙπηθηζΒ. Παζ {πο ϱ]ουγ γ]] Ῥε πε 1ΙαΥ 
Ίεατη, ἴο α οετίαῖη οχἰοη{, {Ττοπα {πο Τταπββσιταίίοη οἳ οἳς Τιοτᾶ, απά 
ἔτοπα ἴμθ αοοοαπῦ οἳ {πο ππα]εβίγ απᾶ βρ]οπάοιτ οἱ Ἠϊ5 Ἡθβαττεσοίίοῃ- 
Ῥοᾶγ ἵη Ἠεγ. 1. 19---16. Οστῃ οἳ ὀεταδα]επι, αἴΐεν οᾷπρ Ώαπ1ε] χι. ὃ 
απά Μαϊζ. χἰΠ. 48, 69065 οηἩη Το 5αγ {παί ΄ἀοᾶ, Μοτεβεεῖησ {ο απΏε]ῖεῖ 
οξ τηαπ, ϱα8Υοθ {ο πο Επια]]εξύ οἳ ΠΟΤΠΙΒ ο απαῖς Ώθαπβ οἳ Ηρηί, ια 
ἔποετεῦΥ τηϊσηέ Ῥε {π{εττεά πγ]αῦ π8β {ο Ὦο ]οοκοᾶ ἔοτ 1π 1ο γγοτ]ᾷ ἴο 
00116.) 

σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳα, ἸἨ]αί ἀσθένεια ΠΠΕΔΏΒ Ὑνθ βο8ΤοΘΙΥ ηθεᾶ {ο 
1πᾳ1τθ. Ὄθυαγ οἱ βἰτοπρίΏῃ απᾶ νΙ{αΙέΥ, επᾶῖηᾳ ἵπ {Πθ αΏβο]αίθ Ρούγεί- 
16β8Π6ΡΒ οἱ ἀθαίᾳῃ, 15 ἴπο ἀθβίϊπΥ οἳ {Πε Ῥοᾶγ πΏΙο] 15 ο Ὦο Ἰαἱᾷ ἵπ πο 
6τατο. Ῥιαΐ ππεῃ 16 16 ταῖδεᾶ, ποῦ ΟΠΙΥ ο8Π 15 ΠΘΥΟΣ Ῥο βιβ]εοῦ ἴο {Πα 
Β8ΠΠΘ ΘΑΚΊΘΕΒ αραῖη, Ὀαῦ 16 ν]] Ὃο επᾶοπθᾶ πα πα Γαο]θί65, 5 
ΒΡΟΓΙΟΣ {ο {Ποβθ οἳ {πο ἔοτπιεχ Ῥοάγ 8 {Ποβε οἳ {Πο Ρ]απύ ατε ὔο ἴπο5δθ 
οἱ {πο βεεᾶ, Έοχ δύναμις 566 Ἱ. 198. 

44. Ψυχικόν. ᾿ Βθθ οἩ. Ἡ,. 14. ΤἩθ σώμα ψυχικόν ἵδ ο Ῥοᾶν 
αοοοπιπιοᾶκ{εᾶ ἴο, απᾶ Ἰπιιίθᾶ Ὦγ, πο πθεᾶβ οἳ ἴπο απ]πια] Πο οἳ 
Ώι8η. ἩΜαπ Ῥοβεεββες α ςΡίγνιαὶ [ο {μτοαρῃ απῖοη σα «δεις 
ΟΗἨτῖςέ, Ότί Ἠϊς ρτθβεπί Ῥοᾶγ ἵβ ποῦ αἀαρίθᾶ {ο {Πο τεααἰτεπιεπί5 οἳ 
βποἩ α 6, Τί 18 οβ]]οᾶ α 'ὈῬοᾶγ οἱ ἀθαίῃ, Ῥοπι, ΥΠ. 24 (ἴπ ἰΠθ 
Α. Υ. “ἴλο Ὀοᾶγ οἳ ἐπὶ ἆθαί])). “ΤΠο οοιταρβρ]ο Ῥοᾶγ (1βᾶ. 1κ. 15) 
ῬτοββοίΏ ἄονη {πθ βοπ], απᾶ νο ρτοιππ ππάοι 15 ψεϊὶσΏζ, απᾶ ]οοκ 
θατπεςί]γ {οτπατᾶ ἴο 155 τεάεπιρθίοη (Βοπι. νυΠ. 25: 2 Οοτ. Υ. 2, 4). 



ΧΥ. {5.] ΝΟΤΕΝ. τ8ι 
Ῥαΐ πο ϱρ]τϊέπα] Ῥοᾶυ υ]]] πο οπ]γ Ῥο α Ὀοᾶγ ἵπ νΠπῖο] ἴ]α βρἰτιέαα] 
Ῥτϊποῖρ]ο ἀοπιίπαίθς πο πγ]ο]ο οχραπῖδτα (ΤΠεοᾶοτεί), Ῥαΐ 1δ νν]] Ῥε 
αἀαρίεᾶ {ο ἴλοα πεοᾷς οἳ ἐ]λαί Ῥτϊποϊρ]θ, απᾶ {λετε[οτο Υ1]] Ὦε ροββεξβξεᾶ 
οἳ Ῥοψεβ Ἠ]{]ετίο ΠΠΚΠΟΝΗ. ο ΟἨΥΥΒΟΒΙΟΙΙΩ. ἈῬ6θ 4ἱ5ο Ια5ὐ ποίε 
απᾶ 9 Οοχ. ν. 1, «νο Ἠανο ἴπι ἐ]ιο Ἰιεαυεπ» 8 Ώοιςδο ποῦ πηαᾶθ γη Ἠαπᾶρ.” 
«Τε οατἰΠ]γ απᾶ οε]εβεῖα] Ῥοᾶγ το ποῦ Ιάεπίῖσα], Ῥαῦ πού αἈδο]α{θ]γ 
ἀιῆετεηπς; ἴῑθ εἰεπιοπίς οἳ ἴο ΓΟΥΠΊΘΥ 81θ επιρ]ογθᾶᾷ 1π ἴ]αο ΕΟΥΠΙΒΙΙΟΠ 
οἳ Όπε Ἰαΐΐαχ, {πε ορετα{Ιοη οἳ ΟἨτὶβί ἵπ Ῥε]ογνθτ5 ρταᾶαα]]γ ἰταΠΒΙΟΓΠΙΒ 
{πο οης Ιπίο ἴπο οίμοχ. ΟΙβΠ8πβ86:. Τηϊ5 τοπΠατ], ἨΟἵεΥθΣ, 1ε8Τθ6Β 
οιέ οἳ αἱρ]ιέ ἐ]ια {αοί ἐῑιαί Ἡοψενετ ρταᾶια] {πε ἰχαης[οτπηβίοη οἱ {μα 
πα {γα] ΠηΔΏ 1Πίο ἴ]ιο βρ]τ]έπα] πια 1π {15 16, 16 15 οοπαρ]είθᾶᾷ Ὦγ 8 
Ῥτοςθβς ΝΠΙ6Ἠ 18 ποί σταᾶαα], ΠΒΙΠΘΙΥ, {πο Ἠοαβδαχχοσβίοηῦ. 

εἰ ἔστιν σώμα ψυχικόν. Τ36 τες, τοπᾶ(πᾳ (56ε Οτιΐσα] Νοίς) ἶ5 {πθ 
Ώ1ΟΥΘ Θ85Υ {ο ππᾶργείαπᾶ, Ὀαΐῦ Ῥογ]αρς 16 15 ἔοχ ἴΠαῦ ΥετΥ τθ8δοΏ {εί 
18 ηα5 Όθοι αυ Η{αίθᾶ ἔοχ {πε οἴμετ. 1 1{ Ὃο αοοορίεᾶ ἴ]ο ραδιο 18 
Ά 5ἰπιρ]θ α58εγέΙοπ οἳ {λθ εχΙβίεποο οἳ α ερἰγ(πα] 5 νγε]] α5 οἳ α παίιτα] 
Ῥοάγ. 11ο Ρνεῖοχ ἴ]α {οσέ, 1{ α.ἴτπις ἐπαί ἴ]ιο Πο εαρῖτ{πια] οἳ πεσθΒ- 
εἰίν ἀεπιαπᾶς 8 Ῥτορεχ γοελ]ς]ο α5 πΙΠΕὮ 45 πο Η[ε παίπτα]; ἴμαί 1 {μα 
Ἰαΐΐ{6ι Ίιας---απᾶ νε βεο ἐλαίΐ ἐς 15 5ο--Β Ὀοάγ οοττοβροπᾶίηρ {ο 18 
ἀεπιαπᾶς, 16 Γο]]ουν5 {ια ἴ]ιο 1ο ερἰτΙέαα] ση] Ώανο οπθ 4159. 

4δ. Ὑέγραπται. Ἰη επ. Π. 7. ΤΗϊ5 αρρ]1ε5 οπ]γ {ο {πο Βτεί ρατί οἳ 
116 Υ6Υ56. Επί ἀῑᾶ ποῖ δὲ Ρα] Ίσπου ἐλαῦ πα πγοτάβ Ἠαᾶ Όθεη α{{ετεᾶ, 
απᾶ ποι]ᾶ οπθ ἆαγ ὃε τοοοτᾶθᾶ, πΙοὮ πηα]ο 16 πο 8ἱ5ο οἳ {πο 5οοοπᾶ 
ραχί2 Θ6ε 6ο]ῦπ ν. 21, ν1. 58, 99, 40, 64, 67, ΧΙ. 25. Τ19 οἴίαῖοη 18 
{τοπ {πε Ἠεῦτενν. 

ἐγένετο. Βεοαπιθ α Ιἱυΐπρ φομ. ψυχή ἵδ ἀαπε]αίεᾶ ΙπάΙΠετεπ{]γ Ὦγ 
1ΐ[ε απᾶ εοιῖ 1π ἴπε Α. Ὑ. ΑΦ Ἱπβίαποςς οἳ {μεθ {ΟΥΠΙΕΥ 566 Μαίῦ. Χ. 
99, χνι. 25: οἳ ἴ]ε Ἰαΐΐαοχ, Μα{{. κ. 28, χγΙι. 26. Νε ππαβῦ ποῦ ρτθββ 
118 βο Τ4χ 85 {ο 5αΥ {ἐλπαί Ῥε[ίοτο ΟἨτῖδέ «8ΠΠθ ΤΙΔΠ Ἰαᾶ ιο πνεῦμα Οἵ 
αρϊτῖαα] πβίατο ((ποισ] πο Ἠεῦταυν πγοτᾷ εοττεδροπᾶῖηρ {ο πνεῦμα ἵβ 
ποβΙεθαῦ]γ αὈδεπί ἵπ επ. 1. ΤΠ), ας πο ατα ]α5Πεᾶ 1π βαγίης ἐαί 
τη] Ομτῖςί τεοτεαίεᾶ απᾶ τεᾶεειηθᾶᾷ ἨταπιαπΙϐγ πο Ἠϊσμετ παίατε 
εχἰξίεᾷ οη]γ ἵπ α ταάππθηίατΥ 5ί8ΐ6, 1π {ο Γογπα οἳ 8Π α5ΡΙταΦΙοη αξίες 
Ἠάσῃετ {μ]πρα, απιᾶ (]αί 16 ναβ ογετΏοσγπθ απᾶ 5αλ]θοίθᾶ Ὦγ ἴ1θ ]ούγαΣ, ΟΥ 
ΑΠΙΠΙΕ] πα{ΊΥΘ. ΄Αἄατη γγας ἐοεγείοχθ /"α Ἠνίηρ 5οα1,” ἐλλαί 15, α παίπτα] 
ΙΙΒΠ--- ΤΠΘΗ {η ΙΠίε]]ρεποςθ, ῬεχοθρίοἨ απΠᾶ α ΤΙΟΥΗ] ΒΕΠ5Θ, να 
Ῥονψίαχ {ο ΓοσΠ1  βοοϊθίγ απᾶ {ο βαρᾶαο παίητο {ο ἨΙπΙΒΘΙΕ. Ἠοῦυοθτίδοῃ. 

ὁ ἔσχατος ᾿Αδάμ. 8ο σα]]εᾷ Ώεοβαςδο ΟἨτῖςί πα α που βἰατηρ- 
Ῥοϊπί οἳ Ἠαπηβη]{γ. ΤηαΒ {ο ὃο ἵπ ΟἨτῖςί 15 οα]]οᾶ α που οΓθα{ΙΟΠΗ;᾽ 
2 095. ν. 11 (αἳ, α1. νΙ. 16). Ἡε 15 οα]]εὰ ἴ]ιο ΄πειυ πιαπι, ' οτοκ{θᾷ αΕίοτ 
ἀοά 1π τίσμ{εοπξηθΒΒ αηᾶ Ἠο]πεβς, ἘΡΗ. ἵν. 24: Οο]ἱ. ΠΠ. 10, Ἠποπα 
νθ 81θ {ο 'Ρραΐ οἨ,) Ῥοπι. κ. 14: αἱ. 1. 27. “Έοχ Ῥείηρ τοπ 80ογθ 
ΑΠά ΕγΟΠ1 ἨθΘβΥΘ6Ἠ, αηπᾶ ἄοά Ὦγ παίπτο απᾶ Ἐπτηπιαηπε], απᾶ Ἠανίηρ 
χθοθὶγθοᾷ ο ΗΚοΠΘΒΕ, απᾶά Ώδοοπιθ α βοοοπᾶ Αάαπα, Ώου 5Πα]] Ἠο πού 
τοἩ]γ τηαΚκο {πετη Ῥατίακεγς οἳ Ηίς Ου ΤΗ116, πο ἀθξῖτο {ο Ῥρατίακο οἳ 
ἐλε ἹπΙπηθίε ππῖοη εβοοίεᾶ να Ἠίπι Ὦγ ΓΑΠ Έοχ Ὦγ ἴπε πιγείίο 
Ῥ]ερείπρ νε Ώατε Ώθσοπιθ οπηΏοᾶ]Ιεᾶ Ιπίο Ἠίπι, ΓοΥ Ὢθς Ἠανο Ῥεεῃ πηαᾶθ 
ῥατίακετς οἳ Ἠίπι Ὦγ έμο Βριπίς' Οντ] οἳ Αἰεχαπᾶτία. 6ο Τοτίπ]]αη 
ὧο 1ε8. Οανπὶς ο. 49 'Ναπι εἰ βπρτα ΠονΙββπητς Δάαπι ἀῑσίαςδ, ἆθ 



182 ι σοβ/ΙΝΥΤΗΙάΝΟ. [ΧΥ. 4ὔ--- 

οοηβοτ{1ο βαΏείαπίῖας οοπιπηθτοῖαπα ποπιϊηῖς {γασχῖξ, απ πθο Αάαπι ϱς 
56οιηῖηθ ο8το ααοᾶ εἰ ΟΠτῖβίας.᾽ 

πνεῦμα ζωοποιοῦν. θε {εχί5 αποἰθᾷ ππάεγ γέγραπται, απᾶ ]αβὲ ποῖςθ; 
815ο Ώοπῃ. νι. 11: 9 0οἨ. 1π. 6, 17: Βρῃ. Ἡ. ὅ; Οοἱ. Ἡ. 19, 11.4, Ἡο 
4968 πού οα]] {Πο 5εοοπά Αάατπα α “Πυΐπη ϱρῖτῖ,” Ὀαῦ α 1ἱ[ε-φίυίπα 
οπ6; 1οΥ Ἠο πηϊπΙβίθτς {Πε οἴογπα] {ο {ο αἰ]. Τηποοᾶοτεῦ. Πο ποτά 
ἑᾳισ]επῖπιᾳ” πΊΘιΠΕ ἐ]αί πυ]ιίο]ι οίνος 116, 85 νο 8ρεα]ς οἳ 1 “φιίο]ε 
Ἀπᾶ {πο ἀἆεαᾶ” Ίπ πο Οτεθᾶ. Τ]ε 1άεα οἳ αοὐϊνΙῦγ {ο πλῖο]ι {πα ποτά 
φιωΐῖσ]ι απᾶ 155 ἀθτιγαίίνες 15 που οοπῃπθᾶ, 90Π1Ί6Ε {Τοπα 155 οτἰσῖηα] 
1ᾷεα] οἱ Η{6. Ἴε π5ο {πε ποτᾷ Μυεῖιῃ ἵπ ει ΒΙΠΗΙΙ8Υ ΠΙΠΠΘΤ. ΤΠθ γοτᾶ 
ἵ6 τθβ]]γ Κπάτεᾶ {ο {πο Τιαίῖη υἶνιδ απἆ ἴ]πο Ἐτεπο] υἱο. 

46. ἀλλ οὐ πρῶτον. ᾖἈῬεθ πΠοίθ ΟΠ Τ6Υ, 25. “ΤΠ Ίαν οἳ ἀοᾶς 
ππίπετςο 15 Ῥτορτθβς. Ἠορετίδοη. Ἠ[δ νο] Ἱεοίατο οἨ {Πῖ5 Ῥᾶβδᾶσε 
1 τεραΥ 5ἰπάγ. ἩἨεο ΞΠΕΥΒ Πού {πο Εα]] πας απ Π]αβδίταθίοη οἳ {Πῖ5 
18Υν, 8 ηΘΟΘΒΡΑΥΥ 6οΠ56(πεποσθ οἱ α δίαΐοθ οἳ Ίπ6τθ παίητα] 16: α Βἵερ 
οππαχᾷ,᾽ 18 {οχ Πο {πι “ἀοπηνατᾶ. Ἡε χβοθς Τμ 1Π ἴπο Ἠϊδίοτγ οἳ 
πηβίατθ απᾶ Οἱ ηΒ{ΙΟΏΒ, απᾶ ΒπΠαΙΙΥ αρρ]ῖ6ς 16 {ο Ιπαάϊνιάπα1Β, πᾶ 5Ώενς 
Ώου ος παίιτα] {οε]Ιησ5 απᾶ αβθοίΙοηΏΒ ἆτθ {6 5οπτοθς ο{ οιχ βριτῖζαα] 
οηΠ68; Τούς {πο τποτα] 16, πο Γα]β]πεη{, παί 15, οἳ ἴπο Ίαπ οἳ ους 
Ροΐπρ 88 ἀϊξοετηεᾶ Ὦγ παίπτα] τε]σίοπ, ἴπα Ἠπνίπο αρ {ο ἴΠο Πσ]ί πε 
Ίαπτε (οἳ. Ώοπι. Π. 14), Ιειᾶς πρ ο πο βρϊταα] 16, απᾶ Που; ὑοπαρία- 
6ἴοη απᾶ Βοττον;, {ΠεΙηβε]τες ἴπε Εγα]ζ οξ α βἰαΐε οἱ {Πῖπρς απᾶετε]ορεᾶ 
απᾶ Ιποοπηρ]είε, 81θ πθοθβξασγ εἰεππεηπίς {π {πο ΓογπηβΙοη οξ{πε Ρρετί{εοῦ, 
{πο αριτιίαα] τη. ΟΕ. Ηεὺυ. Π. 10. ΤΠοπι8β Ααπῖπας τεΠΙΥΚΕ Ίου 
ἴπο Ίαὺν Πο]ᾶς σοοᾷ ἵω παίττθ, 676ΕΠ οἳ 9Π6 ΕΠ ἴηΠθ Β81Πθ Ῥοαΐπᾳ, {λαί 
πΏαῦ 15 Ιπιρετ{εοῦ Ῥτεσθᾶθς παύ 15 Ῥοχ/{εοῦ. 

4. Χοϊκός. Ἀχοϊκός {ΤΟΠ χοῦς, ἀπδί, 15 Απ ]]αδίοη {ο {Πο /ἀπδί ο 
ἴλο στοιπά᾽ ἵπ εΠ. Π, τ; ἵπ {Πε ΤΙΧΧ. χοῦς. 

ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ. Τ1ε ]α1ν οἳ ΡΓοςτθΒΒ, 8Ώογε το[εττοᾶ 
{ο, 15 Π]αβίταἴεᾶ Ὦγ ἴ]ιο οτθαίίοη οἱ Πο 5εοοπᾶ ΠΠ. ΤΠο Πτεῦ πιαη 
γαρ «ἀπβῖ οἳ {1 στοαπᾶ,) απᾶ ἄοᾶ Ῥτοαίπεά α Ῥτθαίπ οἳ 11ο Ιπίο ἨΙς 
εοπ]. Επί ἴἶο βοεοπᾶ ππςΏ 15 ποῦ ογθα(εᾶᾷ απ6ιν αἱ{ορείπετ, Ὀαῦ {α]κες 
ἴπο Βτεί πα ας ἴπο 5ἰατάηρ-ροϊπί οἳ {πο πθἹ Ηΐθ. ἙὮΥ ο αΡεπογ οἳ 
ἴπο Ἠο]γ Βρϊτιξ ἆθβας ΟἨτὶξί {οοἷς οαχ Πεξῃ ἵπ Πο ποπιῦ οἳ {ο Ῥ]εβδεᾶ 
Ὑ]ταῖη, Ῥείης ἃ πθύΥ οτθΒΏΊοη, Ρα ποῦ ἀἰγεοιῖι ἔτοπα Ἠεαγεπ. 66 ποίθ 
οἩἳ υγ. 91, 46. ΤΠϊ5 Ῥ8ββᾶρϱο Ῥεατβ 8 5ἴτοης 1ΘΡΕΠΙΡΙΩΠΟΘ {ο ᾖοἩτ 
ΠΠ, 91: Επᾶ 1π ο τεαάϊηπρ πθ Ἠαγνο {ο]ουγεᾶ {με τεβεπηῦ]απος 15 6Υ6Π 
βύτοηρεγ {Παπ 1η {16 τθο, ἐοχύ, «οΏτ ΠΠ. ὃ ΤΙΔΥ 8ἱ5ο Ῥθ οοπιρατεᾶ. 

48. οἷος ὁ χοϊκός, 1.6. Λάλπη. Μαπ, Ψ]εη απ]θεᾶ {ο ΟἨτὶκέ Ὦγ Γαϊθι, 
Ῥατίακες οἳ θοΐᾗι παίατθς. Ἠο 15 Παῇῦ]6, ἰΠετείοτε, 56111 {ο ἴ]ιο πθα]κηοςς 
απᾶ Ἱπβτπ]δίθΒ οἳ {πο {9ΥΠ16Υ. “ΤΗΙ5 ΙΠ[εοίῖοη οἳ παίαχο ἀοἴἩ τθτηβίΏ, 
Υθα ἵπ ἴπεπι {λαῦ ατα τεσεποταἰθᾷ. Απ ΤΣ. Απά (Πῖ5 ἴπεγν τηαςδύ 
Ῥθαχ {ο {Πο επ. ΤΠεγ ταπβί Ὀο 5αρ]θοί {ο {με Ίαν οξ {11ο παίατα] ογᾶθς 
οἳ {λΙηρΒ, Ῥείοτε ἔλεγ αἰίαίη Γα11Υ {ο πε Ίαν οἳ ἴπο ϱρἰτίναα] οτᾶςτ. 
Που πιαβέ τοοεῖνθ {πε παρες οἳ ΒίΠ, ηΒΙΠΕΙΥ, ἀεαῖῃ. Ῥαΐ, Ῥοββεβείης 
{αἶοα ἵπ ΟἨτῖςί, {πεγ Ροβ8ε55 ἴπο Ιπιρετίβμαρ]θ Ῥτϊποῖρ]ο οἳ 16, 

οἷος ὁ ἐπουράνιος, 1.6. ΟἨτῖδί. “πεη {λαίῦ νἨῖοἩ ἵ5 Ῥετῖεοί ἵ5 οοσηθ, 
επε έλαῦ γΥηΙο] ἶ5 ἵπ ρατί 5λα]] Ῥο Ὀτοιση! {ο απ επᾶ. Μοτία]ίγ 
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α]1 Ῥο 5 α]]οπθᾶ πρ οἱ 16): ιο οἷᾶ Αάατα ελα]] Ὦο ἆοπθ αγΥ ἵπ 
Οτῖαυ. Οἱ, ΡΕ. Π1. 90, 91. 

49. τὴν εἰκόνα. Τ]16 ἔπιαφε ΟΣ επεσε. Τη ΕΠῖ5 Ῥτοδεπί 11ο πο ατε 
Ἰκο Αάατα: ἴπ ἴο ποχῦ πο βἩα]] Ὦε Ίκο ΟἨτῖςί, οἳ, Ὥοτα. υΠ. 29: 
9 Οος. ΠΠ. 18: ΡΜ], 11. 21: Οοἱ. 11. 10: 1 6ομη ΠΠ. 2. 

φορέσωµεν. Ίε παὶρ]ὲ Πάγο Ῥεεπ ἀἱδροβεά {ο βα5ρεοί {μαί Ἠθγε, 8 
η ΙΠΔΠΥ οἴμοχ Ῥ]αοε5, {πε ἀοοίτῖπα] βἰαίεπιεπί οἳ ἴλε Αροβί]ο Ἠα5 Ῥεεπ 
{αβἰοποᾶ προη Ὦγ ἀϊνίπας, απᾶ πάς 15ο οἱ {ος ἸοχίβίοσΥ ΡιΣΡΟΒΘΒ, απᾶ 
Επαί ο Ποτίαίοσγ τοαάίηρ Ἠα5 οτερύ 1Πίο {πο ἐεχί. ῬΒαΐ 16 19 Ἱπιροβεῖ- 
Ρ]6 {ο ουαἆο {πο αἰπιοβί ππαΠΙΠΙΟΙΒ {θβπποηΥ οἳ ἴπο ΜΡΒΡΡ. απ Ὑ58. 
Ἠθχθ (56ο Οτο] Νοίθ), Ῥασ]κοά α5 {ευ 8το Ὦγ {πο εχρτεςς απ{λοσῖόν 
οξ 5ο εαχ]γ α. υτ]ίοτ 5 Γετία]]]απ, Πο ππίορ (44υ. Ἠατο. ν. 10, απά 
ο Ῥε». σαγπίε ο. 49) ἀθο]ατας ἰ]ιαί ἴῑιο γατῦ 15 Ιπιροτα[νο, απᾶ 1π {μα 
Βτβῖ Ῥαβξαρθ 85ο τεπηατκ5 ἐλαί 16 15 πού Ιπάἰσβίνο. ΤΠετεῖοτθ 18 
πιαδέ εχρ]αῖη {ιαῦ δὲ Ῥαπ] νγατης {πο Οοτη(μΙαης {ο Ώθοσπιθ ἨδεβΥεΠΙΣ 
παϊηάαεᾶ 1π {15 {9 βο ἐπαί ἴπαγ ππαΥ πού Γα1] οἳ Ῥεῖπς οοπ/[οχιηεᾶ {ο ἴπθ 
Ῥ]ϊνίπθ ἴπιασο αἲ Ἰα50. Τηποοοτεί, ἨούΕΥαες, 5{αΐθ8, 64 1Ι8Ι1Υ 6ΧΡΙΘΒΒΙΥ, 
ἔλαί ἵπ Ἠϊς Βγτίαη {οχῦ {μο Υοτῦ 15 Ἠοτο 1π {με ΙπᾷΙσβ/άνο. 

δ0. τοῦτο δέφηµι. Τ1ο δέ Ἠετο πιαβέ τεσεῖνε {πο αἀγετεα{ῖνο 88εΠ56. 
εΟµπ ιο οἴπεσ Παπά, Τ πιαβί τοπηϊπᾶ οι οἳ 018. Ίο οπίθτ ΠΟΥ προπ 
8 ὨΘΥ Ῥηιβθ οἳ {πο αχριαπιεΏ6. Τὴ6 ἴππασο οἳ ἴΠο Ἠεανοεπ]Υ 8 πού 
ΠΙΕΤΕΙΥ αἀάεά ἴο, 16 ταρ]αοθς {ο Ίππασθ οἳ πα εατίἩγ. πο ρτεβεηύ 
οοπβ(αθπίς οἳ οςσ παίατα] Ῥοᾶῖθβ πη]] ἔοτπα πο ρατί οἳ οις βρ]τιζπα] 
οιραπΙζαΏοη. ποτε πιαβῦ Ὦο οἨβπρθ, 6Υ6εΏ (σετ. 61) 1π {1ο ϱ85ο οἳ 
{ποβθ πο ατα ποῦ εοπηρε]]εᾶ {ο ππάθτρο ἀεαίῃμ. Νοί Ολα πο οββεη/{ἶα] 
Ῥτϊποῖρ]ε οἳ Ἠ[ο πἩΙοἩ απ]πηαίθς πο Ῥοᾶγ γ]] Ῥο ομαπσεᾶ, Ὀτύ 168 χθ- 
1881015 {ο ἐπῖπρα οχκίετπα] υ]] Ὦο ]ατρε]γ πιοᾶΙβεᾶ. 

σὰρξ καὶ αἷμα...οὐ δύναται. Τί 15 ποῖ {πα πιαίετία] Ῥατίίσ]ες οἳ οἳς 
Ῥοάγ πνλ]ο]ι οπᾶτοθ ἔοχ 6Υετ. Τ1ει ατο βαΏ]εοῦ ἴο οοτταρ6ίοη απά 4ἴββο- 
ΙαᾶοἨπ. Τὲ 18 ιο βρϊτιζπα] Ῥτϊποῖρ]θ οἳ Η[α πγΠῖο]ι αὈϊάθ5, απᾶ Ί]κο {πα 
βθεᾶ, αἰίταοῦς {ο 1{βε]! βαοἩ ππαίοτία] Ῥατίσ]ες 5 β118]] 5οχνο 1έ {ο 8 
ευϊίαβ]ο ΠαυαίΙοη. (966 ποίθβ οἩ στ. 97, 98.) Τ]ο εατ]Υ Ἠοτοίῖοβ 
πιεηοπθᾶ 8Λο78, Υογ. 12, οπαρ]ῦ εαροσ]γ αἱ (15 νου5ο 8 ἀἱδροβίημ οἳ 
{μο άρα οἳ α τιαίοτία] τοβαττθοθίοἨπ. ἘἙπίό ἴἶο οατὶγ Ἐαίμετβ οἳ ἴμα 
Οπατο]ι ΑἸιθηεά οοπο]αβίνα]γ ἴμαῦ 16 πας ποῖ ἴο Ὦθ 5ο ππάεγβίοοᾶ. 
ΤΈπαγ οἶξεά Τα χχῖν. 99 {ο Ῥτονο {λαί Πεβας ΟἨτὶδί Ἠαᾶ ΄ Βθ8] απᾶ 
Ῥοποβ) αἲίοςγ ἨΙ5 ἩοβιγτθοβίοηἨ,. Απάᾶ πο ΠΙΔΥ ΟΏβ86ΥΥθΘ, ΠΙΟΤΘΟΥΟΣ, ἐ]λαῦ 
Ἰπ δέ Ῥαπ]”5 Ίαηραβρο “Π6βῃ απᾶά Ῥ]ουᾷ” βίοοᾷ {ος οἳς οτάἵπατΥ 
ἨαπιαπΙ(γ, 45 ἀϊδαπσαϊςληεά Γτοπα ετοιγ(ηῖηᾳ οἳ α βρἰτιζπα] πηβίατο. θε 
ζομη γσὶ,. 685: Ῥοπι. υΗ. 1-10: ἀα]. 1. 16: ἘΡρῃ. νι. 12. ΤΙ νο τοιᾶ 
δύναται 96 1ηΠδύ ΑΙΡΡΟΒΘ {μθ βἵπρα]αχ 15 α5οᾷ Ῥεοβαδο σάρξ απά αἷμα 
416 80 ΙπΙππα{εΙΥ οοππθοίθᾶ ἶπ οπο Ῥοΐπσ, Βιΐ 1ΐ ἶ8 ΡοβδΙΡΙΥ 8 οοργΙςί5 
6ΙΤΟΣ. 

οὐδὲ ἡ φθορά. Απ παἀάἰοπα] Ῥτοοί οἳ π]αῦ ας θέ Ῥεεῃ »ἰαίρᾶ. 
Οµσ οτᾷΙπᾶσγ Β651 απᾶ Ῥ]ουᾶ 18 Ὦγ 185 τεσγ παίατο ἀθβίϊηθᾶ {ο οοσταρ- 
ΠοἨ. 10 15 ποῦ υΙΘ φιο]ι ΠοδἩ απᾶ Ὀ]ουᾷ (]ιαί Ίνα ο8Π ὈΘθοοπῃθ Ρα- 
{α]κετς οἳ 6 Ιποοτταρ{δ]ο 1119. 



1854 1 σοϱ/ΙΝΥΤΗΙ4 ΛΑ. [ΣΥ. σ]-- 

-δ1.. µνστήριον. Βεθ ποίθ οἨ οἩ. Ἡ. Ἡ, ἵν. 1. Ἠππιβη ΤΕΒΒΟΠ ἹΠ- 
αἰάθᾶ 18 οἳ οοπχ5ε:Ιποαραβθ]ο οἱ αττϊνίηρ αἲ ἴμε ἐταίἩ οἩ α Ροῖηπί ]]κθ 
118. 

πάντες οὐ κοιµηθησόµεθα. ΊΤΊετα εθεπῃς Π{{]θ ΥεΒΒΟΠ {ο ἀοαλδέ ἐ]ιαῦ 
ἴπα τοαᾶίπᾳ οἳ ΟΠΣ ΥΘΥΒΙΟΠ 16 {1 ἰχαθ 0Π6. ΤΠε οίμετς Ἠατε ργοραδ]σ 
ΑΤΙΡΕΠ {χοπ Πο Ταοῦ (]αῦ δἱ Ῥατ] απᾶ Ἠ]5 οοπθεπιροτασίθς ἁἰᾷ 5]εερ. 
Ῥαΐ ηε ναβ οὐνίοιβΙσ απᾶςχ {πο ΙΠΙΡΥΘΒΡΙΟἨ (5εο 1 ΤἨαςς. ἵν. 17)---απ 
ΙΤΠΠΡΥΘΒΒΙΟΏ 1Ώ Πο αγ 5ατρτϊδίης, ΕΥΕΗ ΙΠ απ Ιπβρῖγθᾶ ΑΡοβί]6, πΏθη πγθ 
ΙΘΠΊΘΙΗΡεΥ Ματ]ς κ. 95---μαῦ ἴμο οοπαῖπᾳ οἳ ΟΕτῖςίέ πνοπ]ᾶ {α]κο ρ]αςα 
ἀατίπρ Ἠϊδ 116-Έπηπθ, ος ἐλπαῦ οἳ 6οπιθ αἲ ]εαβύ οἳ ἰοβο π]οπι Ἡςθ 
πἀάτεβεεᾶ. Ἐβίτας ρῖνθρ εἶω ΤΕΒΡΟΠΕ ασαϊηδί {μο τεοεϊνεᾶ τοαᾶίηρ οἳ 
ἴμο Ὑπ]σαίε, οἳ πΠΙοἩ πο αΏρεαχ Ὦγ {Πεπιεε]νθβ {ο Ὦ6 οοπο]αβῖνο, 
Ἐ]πτεί, ἐπαῦ ἴπο τεβᾶῖης ' πε βΠα]] πο αἲ] ο οπαπσαᾶ,” 1β ποῖ βπ]θεᾷ {ο 
ἴμο ποτᾶς «π α πιοπιθηί, 1Π πα ἐπππκ]ήης οἳ 4η 676) π]]σ]ι {οἱ]ου/ 
απᾶ πηοσί, μα {15 τοαᾶῖηρ 1ᾳ 1η ἀῑτοοῦ οοπίγαΙοξΙοη {ο ἴπο πιοτᾶς ΄ τα 
βΠα]] Ῥο οἸαπσες ᾽ ἵπ {]θ ηεχί Υογςα. Το {Ἠ6βθ, Ἠούγενετ, α ἐλ]γᾶ πιαΥ 
Ὀο αἀάεᾶ, ηαΠΙΕΙΥ, ἐ]αί ο τοι ΄ νο 5Ώα1] ποί Ῥε «λαπρας” 16 {ο οοΏίτ8- 
ἄῑοῦ ἴπο πο] ἅτι[ι οἳ ἔπε ατραππεηῦ, 

πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα. 'Έος πε πο Ἠανθ ᾳοπθ {ο τοςί 1ῃ ΕβΙ{λ 
{οπψατᾶς ΟἨτῖςί, απᾶ Ἠαγε τεοθϊ]ναᾶ ἴ]πο οαχηθεί οἳ ἴμε ΒρίτΙ6 ἵη ἐλο πιο 
οἱ οαχ οοτροτεα] 116, 5Ώα]] τεσεῖνο {πε πποβῦ ροτ{θοῦ {ανοαχ απᾶ 5]ια]] Ὦε 
εἸαπρθᾶ ΙΠπίο {πο ρ]οτ π]ΙοἩ {5 οἳ ἄοά. Ογτ οἳ ΑΙεχαπᾶτία (οη 
ΖοἩπ χ. 10). ἈῬ6ε ΡΗΙΙ. 11. 21. 

δ2. ἐν ἀτόμῳ. Τ1ηο Π{ετα] πιοαπῖης οἱ ἴθ ποτᾶᾷ Ἠστο αδεᾶ 15, ἐ]ιαὲ 
το]ίο]ι {6 5ο Απια]ἰ αξ ἰο ὃε αοίιαἰῖι ὑπαίυϊκίθῖε. 

ἐν ῥυπῃ ὀφθαλμοῦ. ἈΒοπιθ ΜΒΡΒ. τειᾶᾷ ῥοπῇ Του ῥιπῇ, 1.6. ἴπο ἆοιῦπ- 
τοαγᾶ πιοίῖοπι οἳ πο εγε]ῖᾶ (Η{ετα]]γ, ἐιο ἐπιοϊχιαίϊοπι ο) έ]ια 5εα1θ), Τοχ ἴ]ια 
χαρ]ᾶ πιονγεπιεπ{ βαρσορίθᾶ Ὦγ ἔο ποτᾶ {ιοϊπ]ιίπς. πο Ἰαΐῦτει 5α1ζΒ 
ἴπο οοπ{οχί Ὀθρί. Ο/. ΒορἩ. ΒΜΙ. 106 παμφεγγεῖς ἄστρων ῥιπάς. 

ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι. Ῥοππε Ἠβτο τοα[ειτεᾶ {Π]5 {ο πε ]α5ΐύ οἳ μα 
βονεη ἰἐγαπηρθαίβ ἵη Ἠοθγ. υΠ].---ᾱἰ. ἈῬεθ θβρεοία]]γ Ἠεν. κ. 7. Ῥαΐό π]Β 
οαηποῦ Ῥε6, βἴπος ἴμο γνΙβίοη5 τεοοτᾶθᾶ ἴπ ἴπαῦ Ῥου]ς Ἰαᾶ ποῦ γεῖ Ώθεη 
βθοη. 16 πιπδί {Ἠεγείογοθ ΙΠΘΑΠ πα {ταπηρεί πΏΙοὮ ν]] βοαπά οη ἔμθ 
αεί ἄαγ. Οἱ, Μα(έ. κχὶν. 91 απᾶ 1 Τε. 1ν. 16. 

σαλπίσει. Τῆ15 ἔογπι 15 {οαπᾶ αἱ.ο Μα(ζ. τι. 2: ἘἨετ. νΙΠ. θ---19, ὥο. 
Το πδαα] οἸαβρίοα] ἔοτπι 18 σαλπίγξει. Έοτ ἴπο ΙΠΙΡΕΥΒΟΠα] Υετῷ 5εθ 
πετ, δ 68. 

καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. ἡμεῖς 15 επηρηα{ῖο; πε Νο 8χθ α]ΐνε απᾶ 
Τ6ΠΙΒΙΏ, 1 ΤΗ6ΒΒ. 1ν. 17. Τποαγεῖοτο πο Αγροβίϊο Ἠθ6γθ 6ΧΡΥΘΡΡΘΡ οπ0θ 
ΠΊΟΥΘ Ἠῖ5 Ῥοα]]οί ἐλπαῦ ο π]] ὃο 81νο αὖ {πο εοπιῖηρ οἳ ΟἨτίδῦ; {ο5, 
εᾳῖηςρ ἴμε ]α5εύ 6ἴπιθς ππετθ α]γθαᾶγ 9016, {πο β8]πίβ εοχρεοίεᾶ {παῦ ἆαγ 
{γοτα Ώοιχ {ο Ἠοιτ.  Οα]νίη. 

68. δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο. Το Αροεί]ο Ἠα5 ]πδέ βαῖᾶ ὑ]αί 
«βοεἩ απᾶ Ῥ]οοᾶ οπηποῦ Ιπῃετίῦ ἴπο Κἰπσᾶοπι οἳ ἄοά. ἩἨο ποπ 
εχρ]αῖπβ {η ψγηαῦ 56ης {λος πγοχᾶς 4τθ {ο Ὀθ ίακεπ. ΤἨοτε 15 α ΒΕΠ88 
π πΏϊοὮ πο πιοτία] Ὀοᾶγ 15 ποῖ ἀεβίτογθοά επ{Ιτε]γ απᾶ οτεαθεᾷ βραῖη. 
«0μα8ηρθ, βαν Τετία]ῖαη, πηπθύ Ῥο ἀἰβδβοοϊαίεά γοπι α]Ι άρα ο 
ἀορίτασβοη. Ἐος «ἨΏβηρο 6 οης {Πῖπᾳ, ἀεβίτισίίοα αποίμετ. Τμε 



Χγ. ὅ6.] ΝΟΤΑΡ. τ8ς 
Ῥοᾶγ τεσεῖνθΒβ αΏπ αἀά1οη οἳ α πα] δ]ες ψΥπῖοὮ 16 ἀῑᾶ ποῦ ροββθξΒ Ῥ6έοτθ. 
Τί 18’ ο]οίμεᾶ προπ᾿ ψα(Ἡ Πππιοτία(ψ. Τῆαί πΥΠΙοὮ ντας οοτταρ{{ρ]θ 
45 πον Γγορᾶ τοπ αἱ ΠαὈΙΠ{Υ {ο οοτταρθίοη (ή βαποβθᾶ απᾶ οἸεατεᾶ 
{γοπα α]] Ἱππρατί(γ.’. Ἱτοπαειβ). Τηαῦ πΠΙοὮ ἵς πιοτία] 18 βπα]]οπεᾶ πρ, 
Απᾶ ἀ4ἱδαρροατβ 1Π {πο γαξίποβς οἳ {πε 119 πγἨΙεὮ ΧΠογΒ πο επᾶ. ΤΠαῦ 
15 {ο εαγ, ἴ]ετο 15 α Ῥγ]ποῖρ]θ πού ΟΠΙΥ οἳ Ρεγβοπα], Ῥαΐ εΥοη οἱ ΡΗγβῖσα] 
Ι4επ {ΕΥ πνλίοὮ 15 τεία]ηοᾶ, 6ὖεη 85 οἳσ Τιοχᾷ”5 ῬΏοᾶγ τείαϊπεᾶ {ο ππατΚΒ 
οἳ Ηίς οταοϊβχίοη, Ῥαέ {πε πιαϊ[ετία] Ῥατίο]ες οἳ ἴ]ο Ῥοᾶγ ατα 1Π πο 
πν1β6 ἨΘΟΘΒΡΑΙΥ {ο ἴλμαί Ι4επίΙίγ. Ῥεο Ιηἰτοᾶιοίοη, Ῥ. 22, Ποῖθεβ ΟΠ 
νγ. 9ἤ, 98, 60, απᾶ 9 ΟοΥ. ν. 4. 

δ4. ΤἨο οοπο]αᾶϊπρ ποτᾷς οἳ {πῖ5 εἨαρίεχ τε]αίο {ο {1ο ε[/εοίς οἳ ἴπθ 
ἨεβαχτεσίίοἨ, ἴπο ἀεείτιςίβίοη οἱ ἀθαῖμ, {πε αὈο]δοη οἳ 1698 αἰοπάσηί 
ΤΘΥΣΟΥΒ, ΒΊΠ απᾶ {πο Ίαν, οοαρ]θᾶ νη(Ἡ {ο αββαταησθ ε]αίῦ ος 18βοατβ 
απᾶ {οῖ]ς πνἨῖ]ο {με οοπβ]οῦ ση ονΙ] παβ γε απᾷεσιᾶεᾶ ϱΏα]] ποῦ 
Ἠανο Ὀθετ 1Π γαίη, 

κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς γῖκος. ΟΙ. 2 Ο0οΥ,. ν. 4. ΤἨο Ἠέετα] (χαΠ8- 
1α41οπ οἳ 15, καν. 8, οἱ πἨΙοὮ ἐμθεβε πγοτάς αγθ 8 ἐγαπβ]α{ίοη, 15, 'Ἠο ἨαίἩ 
επα]]οπεά πρ ἀεαί] ἔοχ ογετ. Τε ΤΙΧΧ. ἱταηε]αίθβ ἰσχύσας Ιπσίεαᾶ οἳ 
εἰς νῖκος. Βαΐ 16 τεαοη{]γ ἱταπβ]αίος {με Ἠερταν ποτᾶ Ὦγ νῖκος, Γο]]ονγ- 
Ίηρ ἰλμο απ8]οβγ οἱ ΚΙπάτεᾶ ΟΠα]ᾶοο απᾶ Βγτί8ο ψγοτάβ γης] Ἠατο πα 
πηθαΠΙηΠρ. ΤΠθ τοτΏ, ἵπ {πα ροτ[θοῦ {επβο 1ῃπ {πο Ἠεύταιν, 45 βρθα]άπς 
οἳ {με Εχεᾶ Ῥαχροςθ οἳ ἀοᾶ, 15 Ἠετο τεπᾶστεᾶ ὮΥ {ιο αοτῖςῦ, Ὀα{ ρτοβαδ]γ 
88 το]αῖηρ {ο ἴμο Ιπβίαπίαπθοις Ἠβίατθ οἱ {πο ο«Ἠαηρο Ὦγ πἩΙεὮ ἐπαῦ 
ΤΗΣΡΟΕΘ 18 {ο Ὀο6 τοα]ϊζεᾶ. 

6δ. ποῦ σου θάνατε τὸ γῖκος;, ἈΝεϊίμεγ πο ΤΙΧΣ. ποτ Ἠερταιυ οἱ 
Ἠοβ. κ. 14 8το Το]]ογγθᾶ 1π {μ]ς αποίαέΙοπ. Τ]1ο Ἰαΐΐετ Ἰας, “Ι ν]] Ῥο 
(ππετθ τα, Ἡ. Τ.) ἴπγ Ροβί]οηπσθς, Ο ἀθαίμ, 1 πν]] ὃς (π]ιογο 15, Ἡ. Ἡ.) 
{πγ ἀθβίτασίίοηπ, Ο Ἠαάςεβ) (ος ’ ρτατε,’ ἕοχ πο Ἠεῦτεν ΒΠεο] 15 αδεᾷ 
1η Ῥοί] β6ΠΒΘΒ). ΤἩηο ΤιΧΧ. ΥαΓβΙΟη 18 ποῦ ἡ δίκη σου, θάνατε; ποῦ τὸ 
κέντρον σου, ἆδη; 8ο {λαί {πο ρτοβαΡΙΠ{]6ς 5661 {ο 6 1π {αγοιχ οἳ {μα 
α]έοταῖοη 1π {λε τες, {οχί οἳ Βὲ Ῥαπ]5 πνοτᾶς (1) Ὦγ ελα ϱαῦε ΕΠ αθίοη οἳ 
ἄδη ἴτοπα ἴπο ΤΙΧΧ., απᾶ (9) Ὦγ ἴλο ἱχαπβροβΙδοη Οἱ κέντρον πᾶ νίκος 
50 85 {ο αστθθ ΠΠ {πε ποχέ Υεγβο, 

ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον; ΒίΕΠορ ἨΓοχάρινοτί] 5αρροξί5 ἐ]λαί {μο 
ἰρχί νας α]ίοτοᾷ ἔτοπα α ἴθαχ Ἱεδί {πο Ῥαδξασο 5Ποι]ᾶ ρἶνο ΑΏΥ οοιπίθ- 
ηΒηςθ {0 {19 1ᾷ6ι οἳ 8 ροᾷ οἳ ἴ]ο εἸαάες Ὀε]οιν, ΚΟΥΝ {ο {ιο ἄχθεΚκ5 
Ὦγ ἰμο ηΒΊηθΘ οἳ Ἠαᾶςε. Ῥπαϊ η ]αΐοι ἄτεοε] απᾶ 1π ἴ]ιο Βερίπαρ]πί 1558 
ο. τη ἀεποπΙηβίο {πο οοπᾶ(θῖοπ οἳ ἀθρατίεά ϱ5ΡΙγΙ05 γγας πα] οείαῦ- 
Ἠβ]εᾶ. 

66. ἡ δὲ δύναµις τῆς ἁμαρτίας ὁνόμος. Τ]αύ {19 εἴῖηρ οἳ ἀθαί] 15 5η 
15 ΥΕΙΥ 68ΒΥ {ο απᾶεγείαπά. Τὲ 18 ποῖ 5ο 68ΡΥ αἱ βγεί βἰσΏί {ο απάογείαπᾶ 
{λθ Ιπίχοᾷασοίοη το οἱ Βὲ Ῥαπ]”5 {ανουτῖ{ο ἀοοίτίπε ἔμαί πο εἰτεπρί] 
οἳ η 15 πο Ἰαΐπ. ἘῬταί α τα[ετ9ηοθ {ο ἴπο βἰτὶῖοί πθαπΊπᾳ οἳ δύναμις 
(ΥΠΙΟἩ 16 οξίεπ οκρ]α]ποᾶ ας 1 16 πετο οᾳπΊνα]εηί {ο ἰσχύς) απᾶ α ἆπε 
εοηβΙεχαθίοη ο) {1ε οοππεοοη οἱ {Πῖ5 απᾶ {1ο Γο]]οψίης ΥοΓ56, ΠΙΒΥ 
Πε]ρ {ο Ιπάϊσαίο {Πο ΑΡροβί]θ’5 πιεαηΊησ. δύναμις ΠΙΕΒΏΡ (566 ηοίθ ΟἨ 
1. 18) {πο οαραοἴίγ οΥ Γαοπ]{γ πγπΙοὮ επαΏ]ες τς {ο ἄο {ἐμ]πρς. Της {Πο 
δύγαμις τῆς ἁμαρτίας, ἴπαῦ πΥΠΙοὮ ρῖνες Βἵπ 1{5 Ῥονψθί {ο αβ]]οί οΥ 60ἩΠ- 
4θπιη, 15 {11ο Ῥεχ[εοί 1α1 οἳ 4η α]]-Ἠο]γ ἀοᾶ. ΈνειΥ ΜΙΠΏΘΣ Ἠ88 {χ8η8- 
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Ετθεβεᾶ ἰπαῦ Ίαπ, απᾶ Ίπονβ {λαί Ἡο Ία5 ἆοπο 5ο, απᾶ 15 Παβ]θ {ο {1ο 
οοπβεαπεηῦ Ῥεηπαδ]ήθς. Τ]Παῦ π]]οὮ ἴακος απγαΥ ἴΠῖ5 βεηίθηοε οἱ ο0ἩΠ- 
ἀεπιπαίίοἩ, πΠΙοὮ τοῦς Βἶπ οἳ 165 Ῥοψαγ {ο ἀϊβαπαῖαί 5, 15 ἴο {αοίῦ ἴμαί 
8ΊΏ Ἠαβ Όθεη γαηφι]σπεά απᾶ ἴο Ίαν {α]β]]εᾷ Ὦγ ἆθβαβ ΟἨτίςέ, ἴτ 
ἼΠοπα ππθ Ἠαγο Ἰθαγπεᾶ {ο Ἠπτε Ὦγ {αῑἴΠ, απᾶ π]οςθ ΥΙοβοτγ ογετ α1] 
οσ1] αβ Ῥ6οῦ πποτ]κεᾶ οτί ἵπ Ἡς αἶςδο, Ὀγ Ἠίς οοπᾷεεορηάϊπρ {ο ἀππα]] ἵπ 
458 ΡΥ Η15 Βριτ0,. Βεο ποσχῦ ποίθ. 

δΤ. τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ γῖκος. ΤΗϊ5 5επ5ο οἳ Ἠανῖηρ ἰταπβστεβερᾶ 
{παί τισηίθοΏ5 Ίαπγ ποεᾶ αἰξίαχρ π5 πο Ίοπμετ. Οττ βΠοτίοοπαίπσς ηατθ 
Ῥθεῦ. {αγ αὐοποᾶ {οτ Ὦγ πο ΤΗΐο6 απᾶ Ὠεαί]π οἳ σεδας Οτι απᾶ 
Ῥγ ουχ ρατοϊραΜίοη Πτδί ἵπ {μαῦ ΏθαίἩ, Απᾶ ποχύ ἴτπ ἐπαῖ Τηΐθ, ΤΠο 
πηοτία] Ῥρατί οἳ Ἡβ πιεί Ῥαγ ἴπε Ῥεπα]ίγ ἄπε {ο βἵπ (Ώοπι. τί. 28), 
Ῥαΐ {πο ϱρϊτιζπα] ρατί τεπηπαῖης απαβεσθεᾶ ὮΥ ἐπαίῦ ραπιβΏπηθη{, Ώθοβιιδε 
16 15 τιπ]θᾷ {ο Ἠίπι πο ας {α]β]]εᾷ ἔ]ο Ίαν, Ί85 ἴα]κεη οαχ οοἩ- 
ἀεπιπαβΙοη προη ἨΙπηβδε]{, ηα5 αοκπον]θᾶρεᾶ 155 ]πβίϊοο οἳ οἳτ Ῥε]α]ῇ, 
απά Ἠαβ επαρ]θοᾶ τς {μχοαρῃ {εΙ]οπγβΏῖρ ση Ἠίπι {ο αἰἴαίη ἴο ἴμπο 
νΙοῦοσγ οὖεν οσΙ] πΠΙοἈ Ἠο Ηἰταβε!ῖ Ίας αἴίαϊπεᾶ. Το εαίῦ βρ]τῖραα] 
ρατῦ ἄοά “αἰνείῃ α Ῥοᾶγ α5 16 ρ]εβεείπ Ἠϊπι, απᾶ ο 6ΥΕΙΥ τη ἃ 
Ροᾶγ ο Πϊ5οπΠ. 66 τετ. 98. διδόντι 15 πβαα]1γ εχρ]α]ποαᾷ αξ τε[εγτῖησ 
ο {πο εετίαἰπίγ οἳ ἴ]ιο ϱιῦ. Ῥτί 16 15 Ῥεῃαρς Ῥοΐΐετ {ο τοίθτ 1{ {ο 155 
σοπιἑἴπιιιοιβπθξδ. ὮἩθ ἰἵδ ποιυ ρϊτίηρ ἩἹΒ ἴ]πο νΙοίοτγ, απᾶ ἰλπετθῖῃ πα 
Ώανθ 8η δθαγηοςί οἳ 155 Γαίατο επάιταπςθ, Ο6, 1 ᾖομπ ν. 4, ὅ: Ἀογ. ΠΠ. 
τ. ὧσ- 

66. ὥστε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί. ΤΠο αἶτι οἳ Βὲ Ῥαπ] 15 αἶπανς 
Ῥτασίϊσα]. Ἐνεηπ {Π15 πιασπΙβοθηῦ ρ8ββ8σθ «ΟΠ1ΘΕ {ο πγ]ιαῖ {ΓΟΤΗ 8 τηθτεἰΥ 
οταίοτίοΒ] Ῥοϊηῦ οἳ νίει 15 8 βοπιθπ]αῖ {απιθ οοπο]αβίοη, α οοπο]ΙβΙΟΠ. 
Ἠοπετοχ ΥΠΙΟΗ, τεσατάεά ἔχοπι {πο ροϊπῦ οἱ ία οἳ Ομτϊβίαπ εάῇσα- 
Ποπ, ἵς {α]1 οἳ Ῥεβαῦγ. 'ἘῬε ποῖί πθατΥ ἵη ψε]]ᾶοίπσ,᾽ ἴπο Αροβί]θ 
ψοτπ]ά εαγ. "Τ8βοτχ οη ἵπ Τα απᾶ «οπτασο 11] 116 οοπθς {ο απ οπᾶ. 
Έοχ τος Πῇ6 15 ΠΙᾷ πηζη ΟἨτ]ςί ἵπ ἀοάᾶ; απά ἐπετείοτε οιχ εβοτίς απᾶ 
Βἰχαρρ]θβ Ἠετε ἆτθ ποῦ ἴΠτοΨΠ ΒΠαΥ. ἈΝοῦ οπο οἱ ἔπθπι βΠα1] Ῥο ]ο5ύ 
βρΏί οξ Ῥείοτο πο Ῥθετπαι Τητοπο. Με τηαγ οοπιρατε ἴπο επά(πᾳ οἳ 
{Πε πιαρη]Ποςηΐῦ Ῥβα]τηα χο., ὉΠΙΟὮ 18 αβοτῖρεᾷ, απᾶ ας {αν ας Ιη{θγηα] 
οπίᾷεηςς 6ο65, ποῦ π](ποπῦ τεβΒοἩ, {ο Μοβες. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΥΙ. 

2. σαββάτου ΔΡΟΡΕΕΑ Υείαβ Τιαί. Υπ]ᾳ. ῬεβΒῖίίο. Ἔεο. σαββά- 
των. 

π. ἐλπίζω γάρ. Βο αἲ] {Ἡο αποῖα]ς Ῥαΐ ΚΤι (νΕΙσ]ι ψΙξἩ τθο. τεαᾷ δὲ 
{ος γάρ) απᾶ αἲ] {πο Ρτϊποῖρα] 58. 

ἐπιτρέψῃ ΝΑΡΟ Υγείας Τιαί. Ὑπ]ρ. Ῥεο. ἐπιτρέπῃ πλ ΡΕ Εα. 

17. ὑμέτερν ΒΟΡΕΕΑ. ὑμῶν Ῥεο. πΙζ ΝΑ. 

19. Ἱρίσκα ΝΒ απᾶ 8οΙΠε οοΡρίθ5 οἳ ασ. ἩΠρίσκιλλα ΑΟΡΕΙΕΑ 
Υα]ς. (αα{Ἡ.) ῬοεβΠίζο. 
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00. []ησοῦν Χριστόν] αἲίει κύριον, 16ο. ψῃ ΤΕΕ γείας Τιαῦ. 

γαµ. Ῥοβμίζο. ΤεχίδΑΡΟ. 

08. [Χριστοῦ] αἴίει ᾿]ησοῦ, ΔΟΡΕΕά Υγείας Τα. αρ. ῬεβΠί{ο. 
Τοχί δΕ. 

34, Ίου, 8445 ἀμην αἲ οπᾶ η ΦΑΟΡΕ; Υα]ρ. Ῥοςμιίο. Τοαχί ΡΕ, 

Οπ. ΧΥΙ. 1--24. ΒΌΝΡΕΣ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ, ΓΙΒΕΟΤΙΟΝΒ. ΟονσΙΌβΙοΝ. 

1. περὶ δὲ τῆς λογίας. ΤΠο 5α4πΠΠο βαρ]θοί 16 πιεηθίοηθᾶ 1π οἩ. 
νΏ,, ἵκ. οἳ {1ο βεοοπά Ἠρίβίθ. Τ]ο ἀῑδοτραπὶσεᾶ βἰαίε οἳ δαά8εα αἲ 
ἐς ἴπῃα, 45 ἀθβοτῖροᾶ 1π ἴμε ρᾶσες οἳ 1 οβδρ]τβ, ΤΠΑΥ αοοοαπῇ [ος {πα 
βΥβἰεπιαί]ο εβοτίς υγηῖο]ι πετ {πεη Ὀθίπρ τηαᾶο ἰΠπτοιασλοπῦ {πο ἀεπίΙ]ε 
ΟΠαχο]ιθς {ου ο αἷᾶ οἳ ἴπο ΟΠτοῖνεΒ οἳ φαάαθα. ΤΗΙ5 οο]]εοθίοη ἶ8 
πιεπΏοπθᾶ ἵηπ Ἀοπι, αν. 26, πει α[ίοι ἴλε Αροβί]ο’5 αττῖνα] αὖ 
ΟοτΙπίΠ. Αποζισι τεββοΏ {ον {ΠΠ ἀοπΙο Προγα]Ιζγ 15 μίνεη {Πετθ. 
1θγάδβ]θπα Ίγα8 ἴπο 5οπτοςῬ ππεπος 1] ἔῑπο Ῥ]εββίπσς οἳ {6 ἄοβρα] ηαᾶ 
Βονγθᾶ. Τί πας Βἰῆηπσ ἰλαῦ 8οΠ16Θ 1ΘΟΟΙΙΡΕἨΕΘ, Ἠούψθνου Ιπαάεαπκίε, 
βλοπ]ᾶ Ὃο πιαᾶθ. Ο8, ο]. ἴκ. 11. Βίὲ Ῥατ] βαγ5 Ἠοτο ἐπαί Ἡθ Ἰαᾶ {π- 
Αἰγιοίοᾶᾷ ἰἴἶιο (ἀαα]αίίαι ΟΠατοηἨθς {ο 5οπᾶ {λαῖν οοπἰτιθαμοη, θπᾶ 1η 
α]. Π. 10 πο Επά (λαί 16 ν8ς 8 βροοῖα] πιαίζεχ οἳ αρτθεπηεπί Ῥείπνθβια 
ἨΙπαΒΕΙΕ απᾶ ἴλο οὔποι Αροβί]ες {λα ης β]οα]ᾶ «ΤΘΠΙΘΙΙΏΘΥ {πθ Ῥοος, 
1.8. οἳ ἴπο ΟΠατοι αὖ «εγαβα]ετι. Βύ Ἰμακο ἆοθβ ποῦ πιεηδίοη {πα 
οο]]εοξῖοη 1Π 1ΐ{5 Ῥτορεχ Ρ]αος 1π ἴλπο Αοΐβ, Ὀτπό ο Ιποϊάεπία] το[ετεησθ 
{ο 16 ἵη α 5ΡθθοΏ πηβάε Ίοης α{ἴεν Ὦγ ἴμθ ΑΡροβί]ε, απᾶά τοοοτᾶεᾶ 1π Αοΐς 
αχῖν. 17, ἵ5 αἀάποθᾶ Ὦ}γ Ῥαἱαογ 1π ἨΙ5 Ἠοταε Ραιίπαε, 85 8 τεπιβτκαΏ]ο 
ἸηδίαποῬ οἳ ππάθείσπεᾶ αστεεπιεηέ Ῥούπεαν {Π]5 Ἠρίβίέ]ο απιά {]θ ηΒΤΤΕ- 
{ϊνο ἴπ {πο Αοἲς, απᾶ ἃ8 βἴτοης ενιᾶεπορῬ οἳ {πο αι(λοπ/{1οΙγ οἳ οί]. 

εἰς τοὺς ἁγίους. Τ16 4Ῥοοχ β81Π{8᾽ (566 Γοχ δαϊπίε πηοῖθ 9η ο]. 1. 3) 
αἲ οταβαβ]επῃ πιεηζΙοπθᾷ ἵπ Ώοπι, χΥ. 26. 

ὥσπερ διέταξα. ΑΦ 1 Ραν9 οτᾶθτ, ΤΠϊ5 οτᾶες οοπ]ᾶ ποῖ Ἠατο Ῥθοι 
αἴνει γεν δὲ Ρα] 1α8έ υἰδιθεὰ ἴλε β]αὐίαπ ΟΠάΣΕἨΘΒ, ο λοαρῃ (568 
Ῥα]αγ, Ἠοταε Ῥαμϊίπας) 1ου ατθ ἴπο Ἰαβδί ΟΠχοΠΘΒ Ἠθ ἵ5 τεοοτᾷεᾶ ἴο 
Ἠανο νἰβϊἰοᾶ, ἐ]ιαί νὶβδῖῦ {οο]ς Ῥίαςς ποεαχ]γ {μτοῬ Υ68Υ5 ΡΥΘΥΙΟΙΒΙΥ (Αοί5 
κκ. 91, οἳ, χὶχ. 10, 91, 22), Ῥαί οἰίποχ ἵπ 8016 γἰβΙό ποῦ χθοοχᾶθᾶ, ος 
ΊΠΟΥΘ Ῥτοῦαβ]γ ὮΥ Ἰαίίες ος Ἰπθββαᾳο. 1ο Οοτίπμῖαηβ Ἠαά τοοεϊνοᾶ 
ἐλλαῖγ ΙπβίγαοοΏς α Υθ8Σ Ὀε[οτο 1ο ἀαίθ οἳ {πο βεοοπᾶ Ἠρίδέ]ο (2 0ος. 
νι, 10, κ. 9), απά ἰλετοίοτθ 86Υετα] πιοπίμς Ῥαίοτα ἴπο Ετβί γγ88 
ψτζξεηῃ, Ἰ6τθ ἔ]οδο Ιπβδίτιοθίοηπς ρίνοη ἵπ “πο Ἡρίβί]θ) πιοπθῖοπεᾶ 
1η ο. ν. 92 

Ταλατίας. Α Ῥοχῖοπ οἳ Αδία ἨΠίΠοΟΣ, Ῥεύπθεα Οαρραάοσῖα απᾶ 
Ῥ]]γπῖα, {ο πΏΙοὮ ἴλλο ἀαπ15 νο οὗειταῦ Έπτορο απᾶ Αδία ἵη 279 Ρ.0. 
ν/θγθ α]Ιπηα{6]Υ τεάιοεᾶ. 

2. κατὰ µίαν σαββάτου. ΤΠϊβ νετβθ, Αοίβ χσ. 7, απᾶ Ἐεγ. 1. 10, ατθ 
ἴλο οηΙγ Ῥ8ββᾶσθς 1Π Βοτιρίατο ΨΠίοἃ ποῖῖοο {ιο Ῥταοίϊοθ, απΠΙγεγβθ] 
8ΏΊοΟηπςσ ΟἨτίδΒίαης, οἳ οὐβοεινίηρ {πο ἄαν οἳ ἴμεο Τον Ἠεδυττεοίίοη, 
Ῥαῦ ἐποισ] 15 18 οἶθαχ εποισΏ, ἔτοπα ολες ουἰάσποθ, (]αῦ ἔπο ΟἨτὶςίαη 
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ΟΠατοἩ πας ἔτοπι {πο Ἠτδῦ αοοας{οπηεᾶ {ο πιεεῖ Γοχ ποτεΒῖρ οη {πο Ητεί 
ἆαγ οἳ {πο πεε]ς, 16 οιηποί (5686 ποῦθ οη Ὠεχίέ Υεγβθ) Ὀο 1πῇεγγθᾶ Γτοτα 
{ΠΙβ Ῥαβραρε. Τ16 τες. σαββάτων Ἠ88 ρίτεη τῖδο {ο Τγπᾶα]ε΄5 τεηᾶεΓ- 
Ίηᾳ ἴπι 8Οπιϱ δαὈοί]ι ἆαφο, θπᾶ Οα]νῖπ)Β οπ οπε ο] έ]ιε ἑαὐδαί]ιδ. 

παρ᾽ ἑαυτῷ. Αἴἲ Ἡοπιθ. ἁγιᾶ 5ο, Ὑπ]σ. Νοῦ, 45 8 ρεπετα]]γ 5αρ- 
Ῥοβ6ᾶ, 1Π {πε αβεεπιΏΙγψ. “Ἠο ἆοεβ ποῦ 5αγ '«Ὀτῖηρ 16 αἲ οηος,’ Ἱερί 
{λθ ρῖνετ ϱποπ]ά Ὦο αβλαπιεᾶ οἳ {πο π]α]]ποςς οἳ Πῖ5 οοπἰτιρα ον, Ῥαῦ 
Βγεί Ίαγ 15 αρ Ὁγ {Πγεε]ῖ, αηᾶ ππεη 16 15 πογίαγ οἳ οο]]θοβίοη, ἴπεπ 
Ὀτίηρ 19. ΟἨτγβοβίοπι. ΤΠϊ5 Ἐαίπετ πιεη{ΙοηΒ 8, οπβίοπι Ῥτετα]εηί 1Π 
Ἠ15 ἐἴπιο οἳ Ρ]αοΐησ Αα ϱπια]] Ῥος Ρ7 {πε Ῥεᾶ-ριάς Ιπίο πΠΙοἩ απ οβθτῖησ 
ψ/88 {ο Ὀο ριαῦ ΠΡΠΕΥ6Υ ΡΙΑΥΕΥ 88 τηΒᾷ6. 

θησαυρίζων, ἵτεβευτίηρ 1. 

ὅτι ἂν εὐοδώται. ΤΗΙΘΤΑΙΙΥ, 1π πΓΠαῦβΟΘΥΘΥ Ἡς ΠΙΑΥ Ὁθ Ῥτοβρθγθᾶ, 
ποῦ, 88 Α.Υ., αἱ ἀἄοᾶ Ἰαί] ργοδρετεᾶ Ἰίπι. εὐοδώμαι ΏπιθαΏΒ Πθετα]]γ ἴο 
Ἱαῦε απι ἐαδ1/ Ιοι1πεηῃ. Θες Ῥοπι. 1. 10: ὃ ἆοἨπ 2. Ἠεποε 16 6ΟΠ16Β ἴο 
ΥΠΘΕΏ 6ΕΏΕΤΑΙΙΥ ἰο Ῥγοδρεν. ΤμΠε Μεε]ῖπρ οἳ Ὀτοίπετγποοά Ῥείπθεπ τπεη 
οἳ ἀἰβετεπί παΔΙοΠΒΙΙΘΒ, απᾶ γψΙᾷθ]Ιγ 5ερεαταίοϱᾶ ἴτοπι οπ6 αποίποατ, 
ψἩΏΙοὮ {Π]5 Ῥτεοερί πας οα]οπ]αίοᾶ ἴο βἰτεπρίπεῃ, πας α]ἰοσείμεν {με 
εχοβίῖοη οἳ {πο (οβρε.. ΤΠΙ6 αἂβε Ἠ8β 5εεη α ταςδῦ εχίεηβίοη 
οἳ 16. 

ἵνα µή. ΤΠ (τοε]ς ἵ βοπιεΨηαῦ 5ίτοηρεχ ἔπαη {πο Α.Υ. ἵπ {πο 
επιρ]αβῖς 16 σῖνες {ο {πο απᾶεβίταΏ]επεβς οἳ ἀε]αγίπρ ἴπο οο]]θοίίοη 
απ] Βὲ Ρα] αγχῖνα]. 

8. δὺ ἐπιστολών. ἨΜοβί πιοάθτΏω εάϊτοις Ραποίπα{θ Εο α5 {ο οοηπεοῦ 
δὺ ἐπιστολῶν πίἩ ναί Εο11οπΒ. Βο ΟἨχγβοβίοπῃ, απᾶ αἱ5ο ἸΛ1οΗ. δῦ 
Ῥαπ] νιοπ]ᾶᾷ ρῖνε Ιεζζετβ οἳ οοπιπηθηάκ{Ιοη (οἳ, Αοἲβ αν]. 27: Ῥοπῃ. χγΙ. 
1: 9 Οοτ. ΠΠ. 1) {ο {πε Ὀθεαζετς οἳ ἴπε Οοτιπ{Πίαπ οοπ(τΙραοη, ΤἨθ 
Α.Υ., {οἱ]οπ]πρ ἴπε Ὑπ]ραίο απᾶ Τγπᾶα]ε, οοηηθοίβ {πα ποτᾶς πα 
δοκιµάσητε. 1Τΐ 16 ποτίἩγ οἱ ποῖῖσε (1) ὑπαί πη]]ο οη πιβ{{θ6ΥΒ οἳ ϱτατθ 
πηοπιεηῦ Βΐ Ῥαπ] ρῖνες ααἰΠοτΙ{α (να ἀΙΥθοῦΙΟΏΒ {ο ἴο ΟΠπτοΠθΘΒ Ἡε Ώαβ 
{οαπᾶεᾶ, οἩἳ πιβ{ίΘγς οἳ 16856Υ «ΟΠΡΘ4ΊΘΠΟΘ Τθ ΡΥΘΙΕΤΓΡ {ο Ίεατο {πετ 
{τορ ἴο ΡοΥδτΏ {πεπιβε]τος; απᾶ αἷξο (2) ἐΠπαῦ α5 ΟἨχγδοβίοπι ΤΕΠΙΔΥΚΒ, 
Ἡς 18 ΥΘΕΙΥ ΑΠΧΙΟΙΒ {ο αγοῖά 6ΥεΏ {πο ΡοββΙβΙΠίγ οἳ α «ἨβΒχπθ Οἱ 
ἀἱβ]ιοπθβίγ 1Π ΠΙΟΠΘΥ ΠΙΒ{{ΕΥ5, απᾶ {Πετείοτθ Ὦθ πΥΙ]] πού απάετία]κο {πθ 
οαβίοᾶγ οἳ ἴ]θ ΙΠΟΠΘΥ ἨΙπηξε], Ο6, οἩ. ἰχ. 18, 19: 2 Οοτ. χὶ. Τ---9, 
χῃ, 16---18. 

χάριν. ἄτασθ. Α5 Ἐείις βαὔβ, δὲ Ῥαπ] εὐπάιοπβ]γ τείταίης ἔτοπα 
πδιηρ ἴπο ποτᾶ αἶπιδ. 

4. τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι. Ώεε Με Οαττ’5 ποῖθ οη Μαΐύ. Η. 15. Νοῦ 
οπ]γ πνοπ]ά Βέ6 Ῥαπ] αγοῖᾶ 4 ΡροββίὈΙ{γ οἳ αεοαβαθίοη, Ρα 16 ἵνας 
Β{ΐηπς ἰλΠαῦ {Ἠοβο πο Ἠ8ά οο]]εοίεά {πε ΤΙΟΠΕΥ Βλοπ]ά Ἠανε {Πο 
ϱαἡἰ5[αοίῖοπ οἳ ρτοβοπ/ίπᾳ 16. Βπο] παΙππίθ {οις]6Β α5 {πθβο ἀἱ5ρ]αΥ {ο 
π8 {Ἠθ {αοῦ απᾶ ρο]ςΏ οἱ ἐπο ἔτι ΟἨτίβίαη ϱεΠ{ΙΕΠΙΒΗ, 8 οΏαταοῖετ 
πΏΚΠΟ η {ο {1θ πγοτ]ά απ] ἐπο ἨΤοτά πιβᾶε Ἐ]εξΏ «8Π1θ 8ΠΙΟΠΡ 18. 
Φοοθ 2 Οοχ. υΙΠ. 19, 20. 
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δ. ὅταν Ν[ακεδονίαν διέλθω. ΊΠεΠ 1 πάτο ρ85βεᾶ ἴΠτοιρἩ Ἰας6- 
ἁοπία. Ἠετο {ιο ΑΡροβίιθ ΑΠΠΟΠΠΟΘΕ Ἠϊ5 τοδο]αθίοη ἴο οἨβημο Πΐ5 
Ῥαχροςθ Ῥτεν]οιβ]γ Πππικέεᾶ---νλοίλος 1Π {6 ]οβί ΕΡϊςί]θ, ΟΥ ΙΠ 8ΟΠ1Θ 
οὔ]ος ΠΠΔΏΠΘΣ, 19 ἵς ἱπιροβείρ]θ {ο βα7---οἳ οοπαῖπρ Βτεί {ο Οοσίπ{Ἡ, 
Ῥαρβίης οἩη {ο Μασοᾶοπία, απᾶ ταζαγηίηᾳ {ο Οοχίπ{έμ. Ἀ66 2 60ος, 1. 15, 
16. Τ]1ο τθββοη οἳ ΠΒ «Ἰβηρο οἳ Ρ"τροςε 15 βίνει 1π 32 095. 1. 25, 
1, 1, να. 8-15, χα. 90, 91, κΙῑ. 2, 10. Έοχ ἴλμε ἱπιραίαίΙοηΏΒ οα5ί ἩΠροπ 
ἴμο Αροςί]θ ἵπ «οΠβ6απθποθ, 566 2 095. 1. 17. 

ἹΜακεδονίαν γὰρ διέρχοµαι. Ἐος 1 1Ππἳεπᾶ {ο ρᾶ55 ἵμτοιρη Μασθᾶοπ]α. 
ΤΗΙ5 πδο οἳ {ο Ῥτθβεηῦ {ο ΙπάᾷΙσοβίο 8 Ῥάχροβε 15 Ποῦ ΠΠΟΟΠΙΠΟΠ; 
β6θ 1οἨτπ χὶν. 18, χνΙ. 28, κχ. 17, ἄο. Το (ταπβ]αίίοη 1 απι Ῥαδδίπη 
ἔλιγοιιφ]ι Μασεάοπία Ὠα5 1εᾶ {ο ἴῑιο Ἱποοττεοῦ αυβοτίρίίοπ οἳ ιο ΕΡίδί]ε 
1η {ο Α.Υ.,, νο βἰαΐος ἐαί ἴπο Ἠρίδί]ο νας υτίεη αἲ ΡΗΙΗΡΡΙ. 
ΤΗΙς, Ἡούππθγοτ, ἶ5 ἀῑτεοί]γ πορα(ἰνεᾶ ὮΥ νετ. 8. Ἀε6 Ιπίτοᾶιο[ίοη. 

6. πρὸς ὑμᾶς. Οὔβοσνε ίπο οοπηῬΙπαΜῖοπ Οἱ νο οοΠβίγΙΕΓΙοΠΒ. ϱΙ 
β]ια]] οοπιθ {ο γοι απὰ αδίᾶς πα γοι.) 

τυχὸν σα, Ῥ6τηαρς 1 5Ἠα11 αΏίάθ. ΤΠε Αροείϊε (Αοίς ας. 
ϐ) να επαδ]εά {ο οαττΥ οι {18 Πα]Γ Ῥτοπη1βθ. 

παραχειµάσω. ὗΤ16 πανἰραίοη οἳ {ο Αεραεᾶπ πας ἄαπμοτοις ἴπ 
ψηίοχ (Αοἴς αχτ, 9, 12). 

προπέµψητε. "Το τεοορηἰποᾶ πονᾶ ος Πε]ρίπα Εογπατᾶ οἩ 8 
ΊοΠΤΠ6Υ ΟΥ ΟΠ 8 ΠΠΙΡΒΙΟΗ.᾽ Βί8ΠΙΕΥ. Β6ε Αοΐς χγ. ὃ, ΣΣ. ὃδ, χσΙ. ὅ; 
Ῥοπι, χτ. 24, απᾶ τετ. 16. 

. οὐ θέλω γάρ. ἘΟΣ ἴ]θ ΓΘΝΞΟΠ ΟΕ {Η5, 560 Ῥαβδασες οἶίοᾷ οἨ Τογ. ὄ. 
Βΐ Ῥατ] ἴεατοά {λμαῦ Ἡθ τηϊσ]ό Ἠανθ {ο αἀορί 50Π16 ΒΙΤΟΠΡ ΙΠΕΒΒΙΤΕΒ 
αραἰηςί {ος ὙΊιο τθβὶβἰοᾶ Ἠϊ5 αιἰλοπίγ, απὰ Ἡθ πα5 απσίοας ἴο 
ΤοΠΙΒΙΠ Ίοηςρ οποἩσ] {ο ΤΘΟΠΙΟΥΘ ΒΏΥ [6ε]ίηρς οἳ τοδεπππεηί Ηῖ5 6Ο1ΥΞ8 
οἳ αοἴίοΏ πηῖρ]έ Ἠανο ρτοᾶποεᾶ. 

ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ. Ἀ6ο 6απῃες ἵν. 15, απᾶ ο, εἩ. ἵν. 19 απᾶ 
Ἠεὺ. τι. ὃ. 

8. ἕως τῆς πεντηκοστῆς. Όὔβετνο ἴμο παπαίε, γεί απάεβῖρπεᾶ 
Αστθεπιεηέ οἳ {Πῖβ ρ8ββ8ϱθ ΥΙ(] {ο παττα{ἶνθ 1Π {λα Αοΐδ. 8 βπὰ 
(Δοείς σὶκ. 21) ἐαί δὲ Ῥατ] Ἰαά ἀεοίάεᾶ ο γἱβίέῖπᾳ ἄτεεςθ ΒΟΠ1Θ {πῃε 
Ῥοΐοτο Ίο παβ αΏ]6 {ο οὐ ουί; ἴ]αί Ἡο βεηέ ΤΙπιοίΠΥ {ο Μασθάοπία 
(Αοΐς χὶχ. 29), ππεπος (866 Υοχ. 10, απᾶ οἳ, οἩ. ἵν. 11) 16 νγαβ Ιπέεπάεά 
{λαίῦ η βλοπ]ά Ῥτοσεεᾶ {ο ΟοσΙπία; απά ἴλαῦ {Πθ ΄τΙβΠΥ αἀγεγβαγίοβ) 
οἳ ἴ]ιο ποχῦ Υειςο (οἳ, Αοίβ χὶχ. 25---41) Ἠϊπάενεᾶ ἴ]ιε ΑροβίΙε ἴτοπα 
{ο]]οψ1Ώρ Ἠϊπα 88 80ΟΠ 88 Ἠθ Ἠαά Ιπ{επάςά, 

9, θύρα. Τ16 18ο οἳ ἐἶιο γγοτᾷ θύρα ἵπ ἔ]ιθ ΒΕΠ5Θ οἳ ορροτίαπΙ{γ ἵπ 
ἰπο Ν. Ὅ. ἶδ ποβοεβρίθ. Απᾶ 16 15 {ατί]εν τεπιαχκαῦ]θ μαί 16 18 ποῦ 
οοπβηεᾶ {ο ΒΏΥ 96 ἨΤΙ{6Υ. 66 9 00Σ. Π. 12: Οο]. ἵν. ὃς Αοΐβ χἰν. 21; 
Ὦον. 1. 8. 

καὶ ἐνεργής. ΤΗϊ8, οοπιλἰπεᾶ ΨΙ θύρα, ἶ5 8 ΒΟΠΙΕΨΜΑΡ Ῥο]ᾶ 
πιθίβρΏοχ. 116 γεκι[ὲ οἳ ιο ορροτΜαπΙ{γ 18 Ἠετε ἴ8κεπ 1π οοπ]αποῖοη 
ψη(] πο ορροταπϊγ 1986], ἐνεργής ἱ8 δε ἵπ Ο]8βείοα] ἄτεεκ {οΥ 
Φτοᾶιοίΐυε, 88 Τοτ Ιηβίαποθ Χεη. Όεο. 1. Β ἐνεργὸν (1ος ἴῑα Ἰβίετ 
ἐνεργῆ) οὖσαν τὴν γῆν καὶ πλήρη δένδρων. Ἠετε, Ἠοψενει, Ἡθ Ιπ 
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Ἐπρ]ϊδ]ῃ παῖρΏί «αγ ποί α]νοσείΏοετ ΙΠποοΥτεοῦΙγ, απ ϱΏεοίῖτο ορροσΏιπ/γ, 
1.6. 8η. ορροτθιπΙϐγ {ο αο πρ εβεσβϊνεΙσ. Νε πιαγ οΏβεττθ Ἠθτε 8189 
Ώου {περ πονᾶβ οἳ {πε ΑΡροβί]θ οοιτοβοταίθ Αοΐς χὶκ. 19, 90. 

10. ἐὰν δέ. Α Ιπ Α. Υ. Νονι 1. 

ἔλθῃ Τιμόθεος. θε ποίθ οἩ ἶν. 17. ΤἨο απεξίῖοη ππεί]μετ ΤΙ1πιοίἩγ 
Ἀχτίγεα αὖ Οοτίπ{Ἡ Ῥε[οχε {πο ΑΡροξί]θ, ο: Ψμείμεχ Ἡς πας ἀθίαϊπθᾶ 1π 
Μαοεάοπῖα απ] Βὲ Ῥαπ] «πιο {ΠΙίμαεχ, 15 9Π6 πΠΏΙοὮ αἀπαῖζς οἳ πο 
οετβίη ἀεοϊδίοη. Ὄθαηι Α]ογᾶ {Πίπκα ΤπποίἩγ αχγ]γεᾶ λετε Πτεῖ, 
απᾶ 5αρροσί5 18 νίεν Ὦγ πο οοπβΙάεταΙοἩΒ, (1) πα Ἠ]5 πηϊβείοη 18 
αηποιποθᾶ 1η {ΘΥΤΗΦ {οο Ῥχθσϊςθ {ο Ῥε Ἠσηί]γ ρῖνεη αρ, απᾶ (9) ναί 
195 ααπάοππηθηί που]ᾶ Ἠατε εκροξεᾶᾷ {πο ΑΡροβίϊθ {ο 8η αἀάΙοπα] 
οἩαχρο οἱ Ιποοπβίδίεπογ οἳ νυΠΙοἩ Ίνθ πθΥεγ Ὠθατ. Ἐπέ, οἩ {1ο οἴ]εν 
Ἠαπᾶ, 16 15 τεπιατκαβ]ε ἐπαί πΠ]]ο πο Ὠθαχ α. σοοᾷ ἄθα] ἵπ πο 5βεοοπᾶ 
Ἐρϊκί]ο οἳ Τ161β) πηὶβδίοη απᾶ {1θ τοροτί Ἡθ ὈτοιρΏί Ῥαο]ς (αμ. Π. 18, 
να. 6, 18, νηΠ. 6, 16---18, κ. 18), ἔμθτεα 15 ποῖῦ α ποτᾶ βαἷᾶ αὈοπί 
Τιπποί]γ’5 αττῖνα] αἲ ΟοτΙπ{Ἡ, ο οἳ Ἠῖ5 τείατη {ο Βὲέ Ῥαπ], αἱιοασΏ 
(οἩ. 1. 1) Ἡε πας να δὲ Ῥαυ] νηεπ (ναί Ἠρ]ξί]ε πνας πτϊσίεω, 1Τὲ πιαγ 
Ῥο αᾶάεά {Παῦ πνα Ίεατη {τοπ Αοΐς χἰς. 92 ἐῑπαί ΤΙπιοίµγ ας εεπέ, αἲ 
Ἰεαςί α5 [αγ 45 Μαοεᾶοπῖα. Απᾶ {πα πποθτίαϊηίγ Ἠθτο εκρτοββεᾶ (ἐόν, 
ηοῦ ὅταν) ϱ1γες αἲ ]εβςῦ 5οππθ στοαπᾶ Τογ ἴπα βαρροβῖδίοπ ἴλαῦ Ἡο ἄῑᾶ 
ποί ρεί 5ο {αχ α5 ΟοτΙπ{Ἡ, απᾶ ἴΠ15 πι οαίέ ΑΠΥ Ρροββῖθ]ε Ἱππραίαδίοη 
Ἡροη {Πε οοΠβΙΒύΕΠΟΥ οἱ {πε Αγροςίϊε. Ῥεε Ῥα]εγ, Ηογαε Ῥαιζύιαε, πι 
ἷοο. 

βλέπετε ἵνα ἀφόβως Ὑένηται. Τα]εύ απᾶ Ῥτοίθβδοτ Ἑ]ππί τοπιαχ]κ 
Ώετο οἩη {πο βἵπρα]αχ γεί απᾶθεῖσηεᾶ αστοθιπεπ6 Ἠθίπαση ἴ]α τατίοπΒ 
πηοίῖςθΒ οἳ {πο οἸαταοίεχ οἳ ΤΙπποῦΠΥ. Έοτ (1) πο πα ἴλαῦ Ἡο παβ 
τοιπρ (1 Τϊπα. ἴν. 12) απᾶ (2) ἀεβοίεπί, αρρατεΠΙΊΥ, 1Π οοιτᾶρε ΟΥ 
6ΠΕΥΡΥ, ΟΥ Ροΐῦμ (1 Τπη, ν. 21-98: 2 Τίπη. 1. 6---Β, 11, 1, ὃ, 15. 1ν. 1, 2). 
Τ{ Ώαβ Όθεη {Ποισηῦ {γοπα 60116 οἳ ἴπεεβο εχκρτεββίοης {παί Ἡθ πας 6τεη 
οπ]ραῦὈ]γ ἐπαϊᾶ. ΤΕ ἴΠΙβ πετο ἴΠθ ο.5θ6, Πού ΤΙΠΟἨ πιοτθ τηαξί {πα 
1π]ηΠοβΙοη 1Π {1ο {οχί Ώατο Ῥεεη πεαᾶεᾶ (1) ππεη Τπποίµγ πας αΌοτπό 
{εη Υ68Υ8 ΥΟΊΠΡΕΙ (λαη πΠεη Ίθ τεσεϊνεᾶ δὲ Ῥαπ]5 Ἐρίδί]68Β, απᾶ (2) 
1Ώ {Π9θ {Πεπ εἰαίθ οἳ {Πο ΟοτΙπίΠΙαη ΟΠατοΏ 

πρὸς ὑμᾶς. ΊΛΗεΠ Ἰιθ ΕΟΠΙΕ {ο γοα. ὮἉ68 ποίθ ΟἨ τον. 0. 

11. προπέµψατε. 36ε Τετ. ϐ. 

μετὰ τῶν ἀδελφῶν, Ἱ. 6. ἴ]ιοβε πο {οο] οἩΏαχρο οἱ {Πῖς Ἠγρίςία. Ῥεε 
Ῥαββαμρθς οἶδεᾶ 1Π {ο 5βεοοπᾷ ποίθ ΟΠ Υοχ. 10, απᾶ 9 Ο0ογ. τν. 29, 28, 
Ἱκ. 8, δ. ΤΠεγ πετο πο ἀοαδύ εεπί εἰταῖρῃί ἴτοπα Ἐρῃεδαβ, απᾶ ἴΠαδγ 
πηϊρηέ αἶίηεοτ πα Τπποίηγ {πθγα, ος 6 πηϊσηί τεαομ Οοτίηί α1ἴΘΥ 
ἴδια. Τη εἰίῃεγ ο.56 Ὦς 188 {ο ταίαγη πα ἐΠετῃ. 

19. περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ. Φεο ποίο οἩ οἩ. Ἱ. 12. Βΐ 
Ῥαπ] ας απηχῖοἳς {ο Ἠατε Ῥαῦ ΑΡο]Ιο5β, αξ α Ίπαπ οἳ ψοὶσηῦ 1η ἴπε 
ΟοτΙηίμῖαη ΟἨπτοἩ, 1π «Ἡαχρο οἳ Ἠ]8 Ἰοέίοτ. Ἐτπί Αγρο]]οβ βεᾶ{α5]γ 
ἀεο]]πεά {ο ο, Εεατῖπς ἴλαῦ Ἠϊ5 Ῥχαοβεπσορ παϊσ]Πί Γθπηθηῦ, Ιπβδίθαᾶ οἳ 
β]]αγίης, ἴπε ἀἰδοτάθτβ. Τ1έπβ, Ίο 88 βεπί πηἩ {15 Ἐρίςεθ, απᾶ 
ΑΡο]]οβ ατα Τοππᾶ 1π οἶοβο ΙΠΡΕΤΟΟΊΥ5ΟΘ πΠἩ θαε] οίπετ απᾶ πίἩ 
Βΐύ Ῥαυ] πΒΏΣ Υε8ΥΡ ]αΐ6χ ἵπ Τ10, 11. 18, 
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καὶ πάντως οὐκ ἦν θέληµα. Επί 15 γας ποῦ αἲ α1] Ἠϊ5 πνΙ1] {ο οοπιθ 
ἩΟΥΓ, ΟΥ, ΝΙ{ Ῥί6]ιορ Πρ] {Εοοί ἵπ Ἠ18 νγοτ]ς Οπ α Γγοε]ι Πευϊςίοπι οἱ έ]ιε 
Ν. Τ., Ῥιμέ ἐέ ιοας πιο αἲ αἰὶ ἀοά Ἠ1ῖ ἰ]ιαί ]ιο ε]ιοιι]ά οοπιε πιοιὺ. 

ὅταν εὐκαιρήσῃ. ἩΓΠΕΠςΟΕΥΟΣ Ἡθ 5Ώα]] Ἠανο α ΖαγουταΏ]θ ΟΡΡΟΓ- 
ταπ1ζγ, 1.6. ΨΠεη Τε εἸια]] Ἠανα ναί Ἡθ οοηβἰᾷςτΒ 8 5πἱίαῦ]θ ΟΡΡΟΓ- 
(απ1!γ. 

19. ἀνδρίζεσθε.  Ἑθ πιβΠΊΨ, ο Ῥεπανθ Ἠχθ πἹεΠ. Τί ἶ5 απο α 
πηϊξίαχο {ο Ἰπβὶεί εκς]αβίνο]γ οἩ πο 5ο6ΐες ολαχαςίεγ]εέῖος οἱ έ]ιε ΟΗτ]ς- 
Παη εἨΏαταοίετ. Τη ἴμο ΟἨτΙξΙίαἨ, 5 1η {μα βο]άΐσσ, επάιχαπορ ἶ56 οἳ 
Μίῆθ απδο ππ]θβς οοπαίπθᾶ πν]] οοπταρθ. Όοπταρε 15 9Π6 οἱ {πο πιοξί 
ππαχκεᾶ Γεαίττες οἳ έλα ομαχαοίεχ οἳ ΟἨτῖκέ. “Ίγοι Οπ]ς ΟµτὶκΙαπΙίγ 
α {66Ρ]6, 5ο {Πϊπρ, 1]]-αάαρίεᾶ {ο οα]] οαέ ἴἶιαθ πιαη]Ιεχ Γεαίατες οἳ 
ολαταοίεχ, χοαᾶ Ἰθχθ.  Ἠοῦοετίβοή. 

κραταιοῦσθε, τούς ΒἴΤΟΠΡ, ΟΥ Ὀθβίτεπρίπεπεά, ΤΊο ΓΟΥΤΩΕΣ 15 ῬΥ6- 
Σεταῦ]θ, ηοχ ἆοθ8 16 1ρποτα {ια οοπβΙἀεταξίοη ὙνηΙο] ἴμα ]αΐΐετ πηα]κ6Β 
Ῥτοπαίϊπεηέ, ἐ]λαί {ο 6ουχοθ οἳ οἳς βἰεηρίἩ 15 ποῦ Ιπ οΠΥβΕΙΥΘΒ, Ὀαέ 1π 
Οµτὶεί, ΤἨ9 οἸαββῖοα] ΓοχΠΏ ΓΟΥ κραταιοῦμαι 18 κρατύνοµαι. 

14. πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ Ὑινέσθω, 1.6. 1εὶ ευετιι]ῖπᾳ γοι ἄο 
(Π{ετα]]γ, ενετγιπίπρ οξ γοισβ) ὖε ἄοπε ἴπ ἶουο. 

1δ. οἴδατε ΟΙ, 1 ΤἨ6ΕβΒ. ν. 12. οἴδατε ΠΠΣΥ ὃο6 αἴί]ειν ΙπᾶΙςα{ῖνα 
οὗ ΙΠπιρεχα{1νθ. Ὑ6χ. 18 πωα]κθς ιο Ἰαΐίεχ πποχο ρτοβαῦ]θ. ἈῬ6ε ποίθ οἩΠ 
ἐπιγινώσκετε ἴλἨειθ. 1Π ἴ]ε Βτβῦ ο.βο {ο επεοεεάῖηρ ὅτι πιπεί Ὦε {Υ8ΠΒ- 
1αΐθᾶ ΄ Οιαί,) 1η {πο β5εοοπᾶ 16 πιαΥ Ἠαγθ {μεθ β1σπ]βοα{Ιοη «Ῥθοβαςθ,᾽ 

Ἄτεφανά. ὮΘεε ποίθ οἨ 61, 1, 16. 

ἀπαρχή. Ἀοί ποοθβεασῖ]γ {ια νετ Πτεί οοητοτί5, Ὀπό απιοπῃ 
ποτγ Βχβύ. Ἀθ6 ἨΏοπῃ. ΧΌ. δ. 'Αολαϊα) 5 αςεὰ Ὦν Βύ Ῥατπ] {ο ἀεποίθ 
ἔλο Ῥε]οροππθδας, ποὺ οα]]εᾶ {πο ἸΠοτεα. 

εἰς διακογίαν τοῖς ἁγίοις. Το 5εσνΊοθ ζ0Υ ἴπθ εαπίβ. Τ]Ἡε οοπ{οσ 
ποπ]ά ΙΠΠΡΙΥ {λαῦ {ου ἸἨαᾶ πο οοπβπεᾶ {]απιβε]νεςβ {ο πηϊπϊςίοτίης 
{ο πο ἔαππροτα] πθοθββί(1θ5 οἳ {πο βαἰπίς, Ότί Ἠαᾶ ρίνεη να]παδίο α5βίδ- 
ί8ηοσθ {ο δὲ Ῥατπ] ἵπ Ἠ]5 αρ]τιἴπα] πΙΏΙςἰτα{ΙΟἨ5, ἈῬθ6 πεχέ Υθ6ΥΡο. 

16. ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις. ΤΠο ἀπί οἳ 
πιπίπα] 5αὈπηΙβδίοπ 15 ἔγοαπεη/{]γ τεοοπηππεπᾶςᾶ ἵπ Βοτϊρίατο. Ῥαἱ 1η- 
ΒΞΠΙΠΟὮ 5 1Ώ ΘΥ6ΥΥ οοπηπηαπΙ{γ {οτο πηπδί Ὦθ {Ίποβο πο απο οηΜ{]εᾶ 
{ο ]οαᾶ, α5 Ἱγε]] 85 ἴἸοβο Ὢποβο ἀαν Τό 185 {ο ἔο]]ον;, 16 τηβΥ πού ο 
ΑΤΠΙ88 {ο ποίῖοῬ {ο Ἰαπᾶ οἳ ΡΕΣΒΟΠΒ {ο ποπ δὲ Ῥαα] Ιποπ]σαίες 5αῦ- 
ΠΙΙΦΦΙΟἨ. ΤΠΘΥ πετο (1) ἀἱξοῖρ]ες οἳ Ίοπρ εἰαπαίΐηρ (16 «Βτεί- [ταῖς οἳ 
Αολαία,) γε. 16), (9) 61οΥ Ἠαὰά ἀενοίεᾶ {Πεπηρε]νες {ο {]ιθ {ἑαθὶκ οἳ πηῖη- 
Ἰβίθτῖπρ {ο {1ο βΙΠΐ5. ΊΥετγ οπθ Πο {οο]ς 18 εἸαχθ 1π ΒΠΟὮ ]αῦοιτ 
Ἀπᾶ {οἳ] πας ἀρεοννῖηςρ οἳ {μθ τεβροοῦ απᾶ ἀε[εχεπσο οἳ {με ὈχθίἨτεῃ. 
Θ6θ 4ἷξεο ἘΡΗ. ν. 21: 1 Ῥοΐ. Υ. δ. ἵνα πΙΒΥ αἴίμει Ὃρ εχρχεβεῖνο οΕ 
ΦιιΤρο8θ ΟΥ Το, ΒΟΟΟΥΔΙἨΡ 88 νε ίακε οἴδατε 85 ἱππρεταβῖνθ ΟΥ Ιπάΐσα- 
νο. “Ἐπου ἴλο Ἠομςο οἳ Βίερηαπας...ῖπ ογάεγ ἰ]αί Υο πιαΥ Ὦθ 
επὈ]θοί {ο βποἩ, ος «1 Ῥεβθεολ Υοι, Εἶπεο Υε ΚΠΟΝΥ {πα Ἠοιβο οἳ 
ΒίΘΡΊΒΠΑΒ, ἰ]ιαί {16 ιοοιίά ὃε 5αὈ]εςῦ.᾽ | 
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συνεργοῦντι. 1618 18 ΠΟ 186 88 ἵη Α. Υ. Α σεηοτα] βββϊβίαπορῬ η 
πο ποτ οἳ {πο ΟΠατο] 56ΕΠ15 {ο Ῥο π]αί ἵ5 πηθαπί ὮΥ {ο ΑΡροεί]ο, 
Βοπθ που]ᾶ οοηπθοῦ 16 υΙΏ «βαο1,) απᾶ τεσατᾶ 15 45 α ἀἰτθοθίοη {ο Ῥθ 
νη]]]πς {ο βαρταϊῦ {ο {16 αα(Ποτί(γ οἳ α1] νο πετ ψη]]ηρ 6ο γγοτῖς πηΙτ]α 
{πο Ποιβε]ᾗο]ά οἱ Βί6ρβαπαβ, 

κοπιώντιν. Τ16 υγοτᾶ ΙΠΙρΙΙ6Β ἐοῖῖ, 1.6. ἴ]ιο εχοτίίοιπ ὙἩΙο]Ὦ Ιαῦοατ 
εη/α1]6. 

17. Φορτουνάτου καὶ Αχαϊκοῦ. Εοτίππαίις ἵ5 τε[ογτθᾶ {ο ὮΥ 6016- 
πιεηῦ 85 {ο Ῥθατεχ οἱ ΠἱΦ Ηρὶβύ]θ. 6ο Ιπἰτοάποο, ΟἨ.111, Νοίϊμίης 
15 Κποση οἳ ΑοΠαϊοτβ. 

τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα, 1.6. {]ιε υοἱᾶ οεσαεἰοπεᾶ Ὁ γοιγ αὔξεπεθ, ποῦ 
ἰπθ Ρέειπίατή πιεεά οἳ ἴΠοθ Αροεί]θ 48 ἵπ 2 Οοχ, χι. 9 (οἳ. ῬΠΙ], Π. 26, 
90). Έος ἴπο Αροβί]ο {μετ 5αγ5 {πα 16 15 Ἠῖβ Ῥοαβί, οἱ πἩ]ο] πο ΠΙΒΏ 
ΒΊα]]1 ἀερτῖτο Ἠϊτη, Παί Ἡο Ἠας πθΥετ οαξῦ ΑΏΥ οἳ ἴπο Ῥατάςεη οἳ Β18 
πηβΙη{θηαποθ προη {πο ΟοτΙπΠίαπ ΟἨατοἩ, 6ο αἶδο οἩ. Ιπ. 

18. ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ΤΗΙ8 «15 α οοποῖ5ε 
ΕΣΡΥΤΘΡΡΒΙΟΠ Ο 616 Β4ΤΠΘ 6ΟΠΒΟΙΟΠΕΠΕΒΕ ος 14εη1{γ οἳ ἔθε]ῖίπσς απά Ιπίεγεςίβ 
ν/ηΙοἩ ΘΧΡΤΘΡΡΘΕ 1{βε]Ε 5ο 5ίτοηρ]γ 1π 2 095. 1, ὃ---π..  ΒίαπΙεγ. Τηθβα 
Οοτιπ{Πῖαπς ατθ ταϊηνἰσοταίεᾶ, {μτοαρΏ α. Ῥετίεοί ΙΠίετοπαησθ οἳ ΒΥΠΙ- 
ῬαΐἩγ, ὮΥ ἴπε 197 {παί 15 Ἱπιρατίθᾶ {ο 0 Ῥατα] Ὦγ ἴπο Ῥτεδεπεε οἱ 9Π6 
οἳ {Πεῖγ πΠΙΙΡΘΥ, Έοτ {πο οχρτεββίοη 1058] ΒίαπΙεΥ τείετβ {ο 9 0ος. τῇ. 
18, απᾶ Μαγετ {ο Ῥμί]επιοπ π, 20. 

ἐπιγινώσκετε. Φ6εε ασαῖη 1 ΤἩ6βς, . 12, οἶϊθᾶ οἩ νετ. 15. ἐπιγινώσ- 
κετε Ἠςγε, Ἰϊ] εἴδεναι ἴπετα, τε]α{εβ {ο ἴπο ἆπο τεεοσπΙίοη οἳ {16 να]πθ 
Άπᾶ Ιπιροτίαποο οἳ {6 ΡοβίΜοη απά σποτ] ο β10Ἠ Ῥ6ΓΡΟΠΒ 88 ατθ Ἠεγθ 
το[θιτθᾶ ἴο. 'Βοπᾶίσεῖ 5ἱθ ἨοςοΒ,᾽ Μεσετ, 1.6. Ῥτίσε ἔπετα Ἠϊσ]]γ. 

19. αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ασίας. ἈῬ6ο Ιπἰτοᾶποίίοη, ΟΠ. 1, Ρ. 15. 

᾿᾽Ακύλας καὶ Πρίσκα. 66 Αοἲβ κτΗ]. 2, 18, 26. Έτοπι Ῥοπῃ, χγ!, ὃ 
πο Επᾶ ἴ]αί ἴΠεγ τεατηθᾶᾷ {ο Ἠοπιθ 88 500Ἠ 8 1ῇ5 γα5 5αἴθ {ο 4ο Ρο. 
Πο πιθββαρο οἳ Ααπῑια απά Ῥτίδοῖ]]α {ο {πο ΠἹΘΙΙΡΘΥΒ οἳ {πο ΟΠατο] 
ΝΠΙοὮ Ὠαά τεοθῖγθοᾶά {παπα ἵπ {Παῖτ ποσεββΙίγ, 15 οπθ οἳ ἴπο πιπα({θ 
Ροϊπίς οἱ αρτεεπιεηῦ ψπΙοἩ ἆο 80ο πιποὮ {ο οβδίαβ]ξΏ {1ο απ{]οπ/{1οΙίγ 
οἳ {πθ τατίοἈΒ ΏοοΚβ οἱ Βοτϊρίατθ, Ῥο 5 ἴπο [οί ἐ]αί 16 18 Βεηίύ /γοηι 
Έλρ]ιεεις. 

σὺν τῇ κατ᾽ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. Ο8. Ἠοπι. αγ]. δ. ΤΗ εκργεβεῖοη 
τΏςΥ 1Ππθ8η (1) πείς ΤαπΠΥ, οἵ (2) 1ε55 ῬτοβαΡ]γ, Πο οοπρτερΒ{Ίοῃ 
στΏΙοὮ πγας αοοαβίοπιθᾶ {ο πιθεῦ ἴπετο Γογ ποιβΗϊῖρ. 66 8αἶ5ο Οο]. 1ν. 
16: Ῥπϊ]επιοη 2. 

200. οἱ ἀδελφοὶ πάντες, 1.Θ. 'ἴ]ο πΏο]ο Ἐρπεδίαπ ΟΠατομ.  ΑΠοτᾶ. 
ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 16 ποτά Ιοῖή 5 αἀάεᾶ {ο απατά αραϊπδῦ πι]β- 

οοποθΡρίΙοΏ Ίῃ 8η Ίππρατε 8ρο. Τ19 βρἰτῖς ἵπ σΥΠΙοὮ 16 γγ8Β {ο ο ρίτει 
νας ἴπαῦ νηΙο] ππΒΒ {ο τερα]αίε πο Ιπίθτοοιχςδε οἱ ΤΙπιοίγ ντ {πε 
οἴμετ εες (1 Τϊπι. . 2). Τε 188 οἳ Ῥεαοθ (5ε6 Ἠοπῃ, αγ. 16: 9 095. 
χηΠ. 19: 1 Τῃαςς. ν. 26: 1 Ῥεΐ. ν. 14) οπςθ {ογπιθᾶ α Ῥτοπιϊποαηό ρατέ 
1η {πο τ1ζαα] οἳ ἐπο ΟΠχοἩ. Τί 18 βΜ1]] τείαϊπεά ἵπ {πο Ἐϊαβί, π/]οτο ἴ]πθ 
ΙΠΘΏ Βηᾶ ΟΠΙΘΠ Εἶ6, Απᾶ βα]αΐθ 68ο] οἴμεχ, αρατί. 1π ἴπο Ἠοπιαῃ 
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τ{ζαα] {πο ραα, α ΕΠηΦΙ] Ῥῖθσθ οἱ πηεία] ος ποοᾶ, πΏ]ο] {ιο ρτϊοςί ]αββαᾶ, 
απᾶ α{τογνγατᾶς βεηί τοιπᾶ Το {πο οοηστεραίΙοη {ο 1455 ἵπ {πτη, 88 
βαυβΙἑαίθᾶ Του 16, Τη οασ οὗη Ἠοαϊοτπιαά ΠΗέαταγ {ΠΒ οπβίοπα Ἠαβ8 
Ῥθυπ αβο]ςμεᾶ. . 

21. τῇ ἐμῃ χειρί. 1Τί παβ πο οπβίοπι οἳ Βύ Ῥαπ] {ο επΙρΙογ απ 
ΑΠΙΒἨΊΘΗΡΙ5. Φ6θ Ἠοπ], χτι. 22. ἘῬαΐ ἵπ οτᾷεχ {Παῦ ἴ]ο Ἠγρίδί]ο απου]ά 
Ῥο τεοορπῖζοᾶ 88 Ἠ15, 16 πας Ἠῖ5 οπβίοπα {ο αάά α α]πίαθίοη 1π Ἠῖ5 ΟΥ 
Παπαντῖ ης, πηῖο Ἰθ ψ]β]λεά {ο Ῥο τερατᾶεᾷ 88 α {οζκοη οἳ ϱοητΙῃθ- 
Ὠθβ8. 9 Τ169β8. 11. 17. ὮῬεθ 8ἱβδο Οο]. ἵν. 18 απᾶ ἄα]. νι. 11 (πηετο 16 
ΒΘΘΠΙΒ {ο ο Ιπιρ]]θᾷ ἐπαί Βύ Ῥαα] πτοίθ {16 πν]ο]θ οί ἐμαί ρατιίσοα]ατ 
Ἐρϊδί]ο ἨΙπαβο]/ῇ). 

90. εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον. Φιλέω βἱσηίβοβ {ο Ἱπέπιαίθ απᾶ 
Φαπηϊ]αν ρειβοπα] αεοβίοη βαὐβὶςέῖηπρ Ῥείπεεν ἱπαάινιάπα]ς, ταίῃηοχ (Ίλαπ 
ἴ]ια νηΙάσυ απᾶ ΠΠΟΙΘ ϱοηθγα] {θε]Ιπςσ οἳ Ίοσο απ5αα]]γ οπ]οϊποᾶ 1π (ο 
Ν.Τ. Τί 16 ἔμο ψοτᾶ αβεᾶ πει οας Τιοτᾶ [ο ἴ]α ὑ]ητα 61παθ αβ18 
Βύ Ῥοΐοι ἴἶιο απθβθῖοη «Τιογοςδύ ἴλοι της)’ (1ο κχὶ. 11). ΟΠτΙείαπΒ 
81θ {ο οι]Ηναίθ α {θο]ίηπσ οἳ Ῥεγεοπα] Ιογα]ίγ απᾶ αεοίίοη Τον /εδαβ 
ΟἨτῖςί, ϱαοἩ α5 α βο]άϊεν {θο]ς ου Ἠϊ5 σεποτα], οἳ α ἀῑδοῖρίο ἔοτ 5 
ΠΙΒΦῦ6Υ, Απάᾶ {λῖς ἔποασ]ῃ {μου Ἠαγο πεγοχ 56εη Ηίπι. ΑΝ {πο παίατα] 
Ῥχοσθᾶθβ {πο αρἰτιζαα] (61. Χν. 46), 5ο ἴπο Ίουο {ος ΟἨ]ϱί α5 Μαη τηπβύῦ 
Ῥτοσθᾶθ, απᾶᾷ Ἰεαᾶ αρ ἴο, ἴμο Ίούο ἔον ἨΙπ 5 ἄοᾶ. εθ Ποίθςδ 0Ἠ 
οἩ. αγ. 28, 28. 

ἀνάθεμα. Τ1α ποτᾷ 15 ἀετῖγαᾶ Εγοπα {πο ἄτθεῖς ποτᾷς εἰσηλγίης {ο 
..Βεῦ αρατί, απᾶ 15 οφ πἱνα]επῦ ο ἴμο Ἠερταν σ]ιογοπι, νΠΙσο ἀθεποίθΒ 
βοπιθίΠΊησ ἀογοίεᾶ {ο ἀεβίτασίῖοη {ονγ ἀοᾷ5 Ποποιτ)”5 βαΚθ, 85 ο οΙΥ 
απᾶ βροῖ] αἲ .ετῖσπο, άοββαα τσ. 17. Ῥεο αἱδο Τι67. καν, 28, 29. 

μαρὰν ἀθά. Ίπο Βγτῖαο ποτᾷς, αἰσηηγίηρ 'οασ Τιοτά {8 0πιθ. 
Το πιοαπῖπς 15 οαν Τιοτᾶ 15 οοΠ16, Ώθπαχο Ἠοιυ τοι ἰτοαί ἨΗΙπι. 
Οἳ,. Ῥ]λΙ]. 1ψ. ὄ; 68πιθβ τ. 8, Ὁ. ἸΤήσποοῦ οἷίες Μα]. 1ν. 6, ἴπθ 
1.56 ποτᾶς οἳ {πο Ἰαδῦ Ῥγορλεῦξ, 'Τιοςί Ι εοπιο απᾶ ΕΒΠΙ{θ6 ἴπο θατίῃ 
νη(Ἡ α σιιγ9ο) (οιεγεπι). 19 18 ἀϊβοτ]6 {ο αοσοιπέ {ος {πο Αταπιαῖο Γογπα 
οἳ {πο ποτᾶ, ππ]θβ8 πο ΞΠΡΡΟΒΘ πΠ( 6οτηο {]αῦ {μο αίοχαποςρ οἳ ἴῃπο 
Γογπηπ]α ἵη {πο ΑΡοβί]ε'5 οὐ Ἰαηραασο σας 1]κεΙγ {ο Ὀο9 1ποτθ ΙΠΠΡΤΘΡΕΙΥθ. 
Έοχ {πο Γοτοροίΐηασ ποτά 8 ποα]] 5 ἴμερο οοηβα]6 ταῖς Πἱοίοπατη 
ο} τἶιε Εϊοϊο. Ἴλμοςο ποτάς παιδί ποῦ Ὦο τεσατᾶθᾶ α5ξ α Ῥατί οἳ ἴμο 
απαίἩθιηα. ΤἩο πιθαπίης 186 Τθῦ Ἠϊπι 6 απαΐπεπια. ΤΗθ Τοτᾶ 18 
οοπ1θ. 1Τὲ 15 ροβ8ῖῦ]ο, ἐποπσ] 1685 αστεθαῦ]ο ο {πο οοπ{οσί, ἐπαῦ ἴἨογ 
ΒἰσηΙῇψ «σοπιθ Το, Ο Τιογᾷ.) 

49. ἡ ἀγάπη µου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Κριστῷ Ἰησοῦ. Βεο ποίθ οἨ 
οἩ, 1ν. 17. Τηπϊ8 αβεοξιοπαί{ο οοπιπποπάα{Ίοπ οἳ {πο Οοτπ{Πίαης {ο ἐμο 
{αγοατ οἳ ΟἨτῖβί, οοαρ]οά υηζ {ιο α5βιταπςσθ οἳ Ἠΐ5 οὖ πποπαησίης 
αΏοοθῖοἩ, πιαδί Ἠανθ 5οαπᾶςᾶ τετγ οἰγηκίπς 1π {πο 6815 οἳ α οοπηπαππΤγ 
ποοπδίοπιοᾶ {ο ἀθπΙ]θ πιοᾷθς οἳ ἐποιαρμῦ. Οοπιρ8το {πο ουτῇ απᾶ οο]ά 
«Ἐατοπε]]) αὖὐ {πο επᾶ οἳ Οἰααᾶϊας Τείαβ’ Ιοίίος ἴηπ Αοις αχΙ, 80 
(4 σοπιπθ). ΜαοἩ οἳ {πο Ῥεαιῦγ απᾶ βἰσπίβσαπορ οἳ {μῖ5 οοπο]αδίοἩ. 
16 Ἰο5ῦ {ο 8 Ὦγ οτοτ-ζαπη]ατ]{γ. 1ὲ 15 ποτίμγ οἳ ποίο (]ιαί ο Ερὶβί]ο 
Ῥερίπβ απ οηᾷβ πΙῃ ἆοβας Οµτῖςς, ἈΘεο ποίο οπ ϱἩ. 1, 10, 

1, 00Ν. Ν 



ΑΡΡΕΝΡΙΣ 1, 

ΟΗ, αν. 27, 29. 

Ιτ πα ποῖ Ῥ6 αΠΠΙ55 {ο αάᾶ α 16 πιοτο ἱπίεγρτεία{οπβ οἳ {μῖ8 
Ἱπηροτίαπῦ απᾶᾷ ἀϊβιοπ]6 Ῥαβδασο Ὁγ ἀἱβηπσαϊρμεά Ὦνίπες οἱ γατίοιβ 
Ρεγ]οᾶ5. ἘΙτεί οἱ α]] ΊτεπαειΒ (6οπίγ. Παεν. Υ. 9) ΕΑ78, οη ἴπο απἴ]ο- 
γΙῦγ οἳ ἴῃο ῬτοβΏγίθις πιο Ἠαᾶ Ῥθεπ ἀῑδοῖρ]ας οἱ ἴμο ΑΡροβί]θβ {1:6., παᾶ 
υεες {αασμί Ὁγ {Παπ ογα[ἴ), “6559 αἀοτάϊπαβίοπεπι οἱ, ἀἱδροβίβοπεπα 
8οτΏπῃ απ] βα]ναπίατ, εὖ ρα Ὠα]αβπιοςἱ ρταᾶαβ Ῥτοβσστε, εὔ ρου Βρίτϊδατα 
ᾳπΙάεια [αά] Ῥ παπα, Ῥες Ἠ1απα αππίθπι αβοεπᾶστο αἆ Ῥαΐταια, ἘΙῃΠο 
ἀεϊποςρςβ οοάσπίο Ῥαΐτι οραβ βάππῃ, αποπηαάπιοᾶ πα εἴ αὖἲ ΑΡοβίο]ο 
ἀἰσίαπα ϱβῦ, 'αιιοπίαπα οροτίεί τερηατθ ια” ὧο. ΤἨθ ρᾶ8δβᾶσο 15 ηοῦ 
οκἑαπέ ἴπ ιο ἄτοοῖς, 

Τετύα]Πατ, 4ο. Έχαπεαπι 4, Ετραῖης ἔον ἴμο ΜΟΠαΤΟἨΥ, ΟΥ βοἱθ απᾶ 
αἴησ]ο τα]ο οἳ ἀοᾶ, Εα47ΑΒ, «γιᾷσππας Ιᾳ]ζαχ ΠοΟη 096886 πποπαχοἨίαθ 
Ἐ πίστα, οὐδι Ἠοβᾶῖα αρτιᾶ ῬΠπατη ο5ί, απῖα οὐ 5τιο βίαΐα ού αραιά ἨπΠππι, 
οὗ οαΏ1 β1ο βἰαΐα τοβϊὐπείαν Ῥαΐπί α Ἠιο. Τα Θ4Π1 ΏΘΠΙΟ Ἠου ΠΟΠΙΙηΠΘ 
ἀεβίταοί, (5ἱ) ἘΠαπα αἁάπαίαῦ, οσα] οὐ ἰταᾶιίατα 61η α Ῥαΐτο εὔ Αα ᾳπο 
απαπᾶοατπο τος ἑπεπᾶαπη Ῥαΐπί οοπβίαὔ.) 

Οτίροη, Ώε Ῥγίποϊρίϊα τττ. Τ, 84Υ5, 'Ὑθταπι πθβοῖο 4πο Ῥασῦο Ἰααγαῦ]οῖ 
ΠΟΏ Ιπίθ]]Ιροπίθεβ ΑΡοβίο βοΠΡΙΠΙ...5αὈ]εοίίοπΙς ἵη Πο ΠΟΠΊΘΏ 1Π{α- 
ΠΠΘΏ...ΒΘΥΠΙΟ ηαΊΠΠΠΘ ΑΡΟΡΊΟΠ, βεοαπάαπη ᾳποᾶ 158 νο]απῦ, που νιᾶείατ 
οδίοπᾶστα; αἱ απαβί 15 ᾳπῖ ηππο ραΐτί εαρ]εσίας ποη βἶδ, παρ]εοῦας Γαΐπι- 
τας αἶς Ἠΐπο οπτη Ῥτίαβ ραΐεν δἱ ππίνεγδα ϱαρ]αοστῖδ. Βθᾶ τΠΙΤΟΥ ᾳπο- 
πποᾷο Ίου 1π{ε]]Ιρῖ Ῥοββ1ῦ, πα ἵ5 ααἲ ποπ τη α1ρί βαρ]θοίΙ5 οπηπΙραΒ ΠΟἩ 
ο5ύ 1ρ59 εαρ]εοίαςβ, Ἠϊπο, οι βαρ]εοία {πογ]πί ΒΙΡί οπαηπΊα, ΟΠΠ τες 
οπΙΠΙΙΠὰ {αοετῖό, οἱ Ῥούθβίαύεπα ὑεπιετίῦ ππΙνετβοτητη, Ἠϊπο θα ϱπΏ- 
Ποϊεπάαπι ραίαηὔ, οππη βαρ]εοῦας απίθ ποπ Γπογῖδ, ποη. ΙΠ{ε]]Ισεηίθς 
ᾳποᾶ εαρ]εοξίιο ΟΠπῖβα α Ῥαίτοηι Ὀθδαὐι αᾶἴπαπι ποβίταθ Ῥου/[θοΙοΏΙΒ 
οβίεπά1{...οππι ΠΟΠ ΒΟΙΙΠ τθσεπᾶϊ αο τοσπαπᾶΙ ΒΙΙΩΊΠάΙΩ απ 1η 
πϊνθγβαπα οπιοπάανοτ]ῦ ογθαίπτατη, ΥΕΘΥΙΠΩ θὔαπι οὐοθαϊοηθίας οὗ 5πῇΏ- 
1εοίϊοπῖς οογτθοία ταραχαίαᾳ πο Παπιαπ1 ϱεποτῖς Ῥαΐτὶ οΗεταῦ Ἱπβπ{α.᾽ 
ο. Ἠοτῃ, 20η Ες. 96; απᾶ Τη Τοπ. χςσ. ἵη ἆοαῃ. Τ, ο ΨτΙ66Β, ζητήσαις 

ἂν εἰ ἔσται ποτε, ὅτε οἱ ἄγγελοι αὐτοὶ ̓ ὄψονται τὰ παρὰ τῷ πατβρἰ, οὐκέτι 
διὰ μεσίτου καὶ ὑπηρέτου βλέποντες αὐτά. ὅτε μὲν ὁ ἑωρακὼς τὸν, υἱὸν 
ἑώρακε τὸν πατέρα τὸν πέµψαντα αὐτόν, ἐν υἱῷ τις ὁρῷ τὸν πατέρα, ὅτε δὲ 
ὡς ὁ υἱὸς ὁ ὁρᾷ τὸν πατέρα, καὶ τὰ παρὰ τῷ πατρὶ ὀψεταί τι», οἱονεὶ ὁμοίως 
τῷ υἱῷ αὐτοπτὴς ἔσται τοῦ πατρός, καὶ τῶν τοῦ πατρός, οὐκέτι ἀπὸ τῆς 
εἰκόνος ἐννοῶν τὰ περὶ τούτου οὗ ἡ εἰκών ἐστι. Καὶ νομίζω Ύε τοῦτο εἶναι 
τὸ τέλος, ὅταν παραδίδωσι Κ.Τ.λ. 



4ΑΡΡΕΝΡΙΟΣΑ. τος 
Αίλαπαρῖας οχρ]αῖπς 16 οἱ ΟἨτῖϱῦ 45 α τοργοβοπ{α{ῖνο οἳ πιαη]ϊπᾶ, 

αὐτὸς ὑποταγήσεται τῷ πατρί, ὧς κεφαλὴ ὑπὲρ τῶν ἰδίων µελών, Ώο Πιο, 
Ναὶ, διβοσρί. Τη Ἠϊβ Ὁπιιπι 11980 ΟυΙβίιίπυ Ίο τε]θοίβ ἴ]ιο οχρ]απα{1οη. 
οἳ Ματοε]]α5 απᾶ Ῥατ] οἳ Βαπποβαία, ἹΥΠΙοὮ πγοπ]ᾶ τοσατᾶ {πο ποτᾶς οἱ 
{πο ϱαρ]εσίῖοη οἱ ἴπο πιαπ ΟἨτίβί ἆθβαβ {ο ἴ]ιο ὨινιπΙγ πο] Ἰαᾶ 
{ακαπ Ἠϊπα Ιπίο Τ{βε]{Γ. ΤΠοοᾶοτοί ἔπ Ίοο, τοραχᾶς ἴ]ο πγοτᾶς ας Ῥοΐης 
πάάςθᾶ ]αδυ {Πο Ἠααίπαη ϱΠοι]άᾷ Πππαρῖπο βοπιθίηῖπσ ἵπ ἴπο ΟἨτίβαη 
ΒΟἨΘΠΙ6 οοττεβροπάῖηᾳ {ο {ο {αῦ]ο οἳ Βαΐπτη Ῥοΐπσ ἀοίμτοποᾶ ὮΥ 
1αρ1ΐθγ απᾶ {πο Ἠ]θ. Απᾶ Ἡο οχρ]αΙπΒ 1{ 1π πΙποἩ ἴ1μθ β8ΠΠθΘ αΥ 5 
ΑἰΠαπαβίαβ 4ροτσο. Ογτί] οἳ Αἰοχαπάτία (Ώ6 δασγο8. Τγϊπ. 25) ἀθπ]εβ 
{λαῦ 6Ζ6ρ15, 45 ἄοᾶ, πας ἵπ αΏγ παγ βαρ]οοῦ {ο {ο Ἐαί]αχ, Ῥαΐ τοσατᾶβ 
11ο ποχᾷςβ α5 ΒΡοΚ6Π κατ’ οἰκείωσιν καὶ ἀναφοράν. 

Ααρ., Ώο Τγιπ{ίαία, 10. 1., οἩ. 8, Β4Υ8 ἐ]ιαίῦ 0Π]5 σας πτῖθίεη {ο σιατᾶ 
ασαϊηςδῦ ἴπο Ἰάθα ια ΟἨτῖβί5 πιαηλοοᾶ ποπ]ά εγαγ Ὃςδ οοπγοχἰθᾷ Ιπίο 
Ἠ]ς Ὠϊνιπαϐψ. Απᾶ Ἡο αἀᾶς (]παί πο ππαδί ποῦ ϱαρροβο {παῦ ΟἨτὶρί 
ἀθ]ϊνετς πρ {πο Ἰάπρᾶοπῃ {ο Ἠ15 Ἐαἴ]ου ἴπ βπο] βοτῦ 88 {λαῦ Ἠο {α]κορ 
16 αναγ ποπ ἨΙπιξα], Αραϊη, Ἡθ 8478, Οσἰοφίπία Θιαεδίίοπεδ 69, 
έΝοη 6υρο αὐβατᾷς εἷο Ιπ{ε]Ησίπαβ, Ταπο οἳ 1ρβο βΠΙαβ εαη]θοίταβ ογ]6 αἳ 
απ 11 εαρ]εοῖῦ οπηπῖα; εἰ Ε Πάπα ποή βοἶαπῃ οπρτῦ Ἡοσ]οβίαθ, 5οᾷ ΟΠΊΠΘΒ 
οἱπα 60 βαΠοίοΒ Ιπ{θ]Ισαπαας, απὶ βαπῦ ππΆτη 1π ΟἨτ]βίο, ΠΠΠΠΙ ΒΘΠΠΘΠ 
Άρταμαθ, Βαβ]εοίτπα απίεπα βοοαπᾶαπι οοπ{θπηΡ]α{ΙΟΠΘΙΗ ΒΟΠΗΡΙΓΘΥΏΛΘ 
νογΙζαΒ, 8 οῬποπᾶαπι Ῥοα(1ὑπαίπθτα, ππ]]ο πποία απ]τηϊ, ππα]]α 
Ῥατίο οοτροτῖς τοβὶρίεη{θ, αἱ ἵπ Ί]]α υἰία Πθπιίηπθ απηαηΠ{ίθ Ῥγοργίαπα 
Ῥοΐθρίαίετη, 5ἰῦ Ώεις οπιη]α 1η ΟΠΙΠΙΟΤΙ8.) 

ΑΠΕΘΙΠΗ ἴπι ἴοο. οκρ]αϊπβ ὑμαῦ ΟἨτ]δί 15 δαρ]αεοῦ «βοοππᾶαπα ἨαππαπΙ{α- 
σπα, πο απὶς Ῥιίατεί Ἠάππαπαπη παίάτατη απατη αβεαπηρεῖξ 1 παίαταπα 
ἀἰνιπτζα {15 οοπιπιπίαπάατη πό βογαῦ αεα πα] Ῥαΐτί, πο ϱαῦ]εσία,᾽ 

ΑᾳΠΙΠΒΑΒ ἴπ ἶοο. 5835, 'Β0 δαὐ]οσίαςδ οδῦ πππο οξίαπα ΟἨγιβίπβ 56οΠΠ- 
στη ᾳαοᾶ Ἠοπιο Ῥαΐτῖ, 5εᾷ Ἠου {απο πια] [θβίίας οτἵδ. Ἐέ ταξιο Ἰα]αβ 
ϱαρ]οσοπῖς οί «επί ειν Ώοις οτηπία ἵπ οπιπίρας, 14 ού πό απῖτηα 
Ἠοπηϊπῖς {οία]1ζ6χ τομ πἱεβοα{ ἴπ ῶοο, οἱ βο]α5 Ώεις ϱ1{ ῬοαΜιᾶο. 

Τπαμετ’5 εκρ]απαὔίοη {π Πῖ5 οχροβΙίοη οἳ {Π15 ρ8ββασε 15 85 ΓΟΙΊοΥ/Β; 
ἀοᾶ”85 ΚΙπσάοπα 18 ϱο σα]]εᾷ πνποη 165 15 πο Ίοηπροτ Πϊάᾶοι Ῥπῦ οἶοαι 
Ῥοαΐοτο αἰ] οτεαίττθβ, απᾶ νηοη {αλ Ε]α]] οε.5θ. Το Παπᾶ οΥοΥ {ο 
Ἰαηράοπα ο ἴμπο Ἐαίμαχ 18 {ο Ῥγεροπύῦ π8 απᾶ ἴ]ιο γη]πο]ο ΟἨτ]βίαπ γγοτ]ά 
ΟΡΕΠΙΥ Ῥο[οτο {ιο Τί], ἵπ Ἠ1β εἰοτπα] Ῥηϊρηίποςς απά πια]θβίγ, ἵπ 
νἩΙοη ἘἨο τεῖσπΒ νλοαί α ναι, Ἀϊπορ ἴλο ΟΠαχοἩἈ 15 σονογπθᾶ 
{μτοαρα Ομτὶςς Ἠονά απᾶ Βαογαπιθηίς, 16 15 οα]]οᾷ ἨΙς Ἰάπσᾶοπα, 
Ῥαἱ αἲ {πε Ἰα5ῦ ἆαγ Ἠο γη] σῖνο ἨΙτηβοα]Ε αρ πα Ἠίς π]ο]ο Κνπσᾶοπι 
{ο ἴο Ἐαί]αν. ἨἩἨσεποθ[οτία ππθη υγ] Ῥεγοεῖνο απᾶ ΕεΠΙΟΥ οροεπ]γ ἴ]ιαῦ 
μήν. ΤτιπΙγ ἵπ ἨΥΠΙοἩ (]ι6Υ Ἰαγο Ὀο]ιονοᾶ, απᾶ [ος γγπῖο] {λογ Ἠανθ 
να]. 

Οα]νίπΒ δκρ]απα{ἶοη 18, “Βεᾷ 1άοο {οβίαίτιχ βοπρίατα Ολγ]ςέαπα πππο 
νὶορῬ Ῥαΐγῖς οβε]Ι οὗ ὕογταρ ΙΠΙΡΘΤΥΙΊΤΗ οὐπεγθ; ης 4πθπῃ ααπι σαΏθγηᾶ- 
{οτθπα, ἀοπιϊπατη, ὑπίοτετη, ]πᾷϊοθπινο παοτίπογαπα ο6 νίνοταπα οορΙ{θ- 
τηἩ5; βθᾷ ἀεβακί ΒΙΙΗΠΒ ἵπ βο]ο δἶας Ἱππίία, ὍΌσοαπα ᾳπἰάετα ασποβοῖ- 
ΥΩΠΘ ΤΘΟΡΟΙΘΙΗ, 5θᾶ 1π [αοῖο Ποταϊηῖς ΟἨτΙβΗ, απο απίοπα τοβἑθῦ 
ΟτιςίαΒ αιοᾶ αεοαρ]ῦ τορπιπα παὀ Ῥογ[οοίθ αἀΠαθτθαπηπς Ὠθο. Ἀααπθ 
Ώου πιοᾶο τεσΏΆτῃ ἃ 56 αὐάΙσαΡΙ{, δοᾷ αἲ Ἠππιαπϊίαίθ 5πα αἆ ρ]οτίοββτα 
ἀἰνιπϊίαίοπι αποᾷατηπιοᾶο ἑχαβασεῦ; απῖα {απο ραίορὶδ αοσθβξᾶ5, ᾳπο 



τού ΑΡΡΕΝΡΙΟΕΕ. 
ΏΤΠΟ ΙΠΗΤΙΙΙΤ8Β ΠοΡΙΘΥ ηΟΡ ατοεί. Βίο 6γρο ΟἨτ]είας εαλ]οϊείαν ρα ασ; 
απ]α ἴππο τεπιοῦο νε]ο ρα]απῃ ΟΘΥΠΕΠΙΠΡ Ώεαπα ἴηπ βαα πια]εβίαίε τες- 
ηὨΘΏ ΕΠΗ, ηθΘ(Ίθ αΠΠΡΙΗΠΒ ππεᾶῖα τν ΟἨτίδ Ππαπιαπ{{8β 4παθ ΠΟΡ αὓ 
π]{ετῖοτο Ὠοεϊ οοπβρεοία οομ1εα(. 

Ἡοοκοεγ)”5 οεχρ]απα]οη Ώαβ Ῥεεη ρίγεη 4Ώοτθ. Ῥεατβοπ)”5 15 ϱπΏ]οϊίηθᾶ 
(Οπ ει Ογοεᾶ, Ατόι π. «Οττ Τιονᾷ ), «Νου 88 α11 ἴ]πο ροπ6Υ ρῖνθη πηίΐο 
ΟἨτὶιςῦ 8 τῃαη Πα ποῦ {ο βαππο Ὀεσίππίηρ 1π τεοβρεοί οἱ 116 προ απᾶ 
ῬοββθβΡΙΟΠ, 6Ο ἨθΙ{ΠοΥ, πει Ώθσα, 81111 16 αἲ] Ώαγε {ο βαπηθ ἁπταθίοη. 
Έοτ ρατῦ οἳ 16, Ῥεῖπρ πιετεἰγ οοοποπηἶσα], αἰπηϊηρ αὖἲ α οετίαῖη οπᾶ, 
β]ια]] {μαη οθρ85ο απᾶ ἀοίογππϊιπαίο, Ἱπθη ἴλαῦ οπά {ον πο 1 πας 
σίνεη β]α]] ο αοοοπιρΗδΠεά: ρατῖ, Ρεΐηρ εἰϊῃπαν ἆπε προη {με ππίοη οἳ 
ἴλο Παπιαη παίατα η {πο Ὠΐνίπα, οὗ προη οογεπαπῦ, 88 α τεγγαγά {0Υ 
βιΠογῖησς οπηιιταᾶ 1η ἴπαῦ παίατα, παπδῦ ϱο οοετα] πηΙΏ ἐπαῦ ππΙοη αηᾶ 
ἐπαῦ παίατθ νΠΙΟἩ βο βπἩετεᾶ, απᾶ οοπ5θαπεπ{Ιγ ταξί Ὦο εἴετηα].. Οἱ 
{πε ατεί ρατί οἱ {παί ἄοπιΙπΙοΏ, Ἠθ α4άβ, 15 πε Αγροβίϊθ βρεα]ῖηρ Ἠ6γθ, 

ΤῃαβΒ ἵπ {πο ἨΙβίοτγ οἳ {πθ εχεροβῖ5 οἱ {μῖβ ραδβασο Ὦγ Βοπιθ οἳ λε 
στοα{οςύ ταἰπάβ 1π Ομτίκύεπάοπα, Ὑο Άπαᾶ {Ἠτθρ πιαῖπ πες οἱ ΙΠΤΘΥΡΤΘ- 
{αοι: (1) ὑπαῦ πο Βομ 16 εαρ]εοῦ {ο ἴπο Ἠαί]μετ α5 ππαἨ; (2) {Παῖ Ἡο 
ο{/6Υβ {ο ἴμπο Ἐαίᾖοεν, αξ ἴπο Ἠεααᾶ οἱ ἴπο ΟΠατοβ, ἴῆμο βαρπϊρβίοη οἱ 81] 
196 ΠΙΘΙΗΡΘΥΕ: (8) ἴπαί ἴπετο νΠ]] οοπ1θ αι πας 1η {πε ἔατ ἀῑδίαπιῦ ἐπίπιτο 
πηηθη ΗΙς πιαάϊαίοτία] οΏ]σε πη]] πο 1οπβεΓ Ὦο πεεᾷεᾶ, πΊεη Ἠ]15 Ἐϊπς- 
ἄοπι ο56Υ τπαηΚΙΠᾷ, 8 Ώι8Ώ, γΙ]] οθ85θ, αηπᾶ Ὑ δη θαο] οἳ πβ ππι]] 
6Π]ΟΥ {ον ΠΙπαβα]Ε, {ΠτοιρΏ {πο Μεάἰαίοτ5 οοπηρ]είθᾶ πγοτ]ς, ἴ]ιο 9]6ββ- 
Ίπσ οἱ ΙπιπιεαΙαΐ6 86οθ55 {ο ἰμο αίμα. ΤἨο τὶσΠί ππείῃοᾶ οἱ ΙΠΤΕΥΡΙΘ- 
{αξϊοη πιαγ Ὀο {ο Ιπο]αᾶο α1] {ητεορ πιθαπΊηρς. 16 15 πο ἴταε ρτ]ποῖρ]ο οἳ 
οχρ]απα{ίοη οἱ α 0πῖηρ 5ο Ιπβπ]{θ 85 ἴ]πα τεγε]αίίοπ οἱ αοᾶ ἴπ Ἠϊς ἩΓοτᾶ 
{ο ΒΙΡΡΟΡΟ {λαί οπθ οοπ/τΙρα{οη {ο {πο εΙποϊάαίῖοη οἱ α Ὠϊνίης πιγβῦετγ 
οἱ πεοθββΙϐγ Πας οαῦ αποίποτ, ἘῬτπῦ νο βΠοι]ά πα] {1ο ροῖπί οἱ {π]ς 
ἄθερ Ραβεαβο 1{ νο Ι6[ οα{ {πε Ἰαβΐ οἳ {Πθ6βο ἴημτεο εχρἰαΠα ΠΟΠΗ, Τ]α 
ἐταίμ 16 ὑλαῦ ΟἨτιδς Ὀινιπϊυγ ἆοθρδ ποῦ οοπιθ να ζΠΙπ ο βοορθ οἱ 0Π18 
Ῥαδβεαρο αὖ αἲἰ. ΙΠἱ ἀεα]ς βἴπαρΙΨ να Οπτὶεῦ 6 πιεάΙαζοτῖα] ποτ]. Τηπαύ 
πηθζα{οτῖα] ντοτ]ς, ἵπ πας Ῥγθβοπί οοπάΙΙοΏ, 18 βΏ5ο]ἰαίθεΙγ ΠΘΟΘΒΡΑΣΥ 
1η οτᾷ6Υ {ο Ὀτίηςρ 8 {ο ἀοᾶ. ἩἨο 1β 8ο {αχ αΏοτο 8, ἴ]αῦ ντο οπηποῦ 
οοποσίνο οἱ ἨΙπῃ, εχοερῦ 48 τεγοα]εά 1π {πο βΠαρο οἱ οηθ οἳ ΟΠΥβ6ΙΥ6Β. 
Ῥπΐ {πθγο υγ] οοπηθ α ππς, {πο Αροβίϊο αἴπα]γ ΠΙΠίΒ, νηεη {1ο ΙΠ{θΥ- 
πιθᾶίαζε αοΏῖοπ οἱ ΟΠτὶβδβ Μαπ]οοᾶ Ῥείπεθη π5 απᾶ ἄἀοᾶ πὶ Ὦο πο 
1οπς6εΥ ΏΘΟθΘΒΡΑΙΥ. ἨΜαπ)5 ἄετε]ορπιοπί ἄοθβ ποῦ ο8α5θ πΙῃ ἀθαί, Ὀαί 
ν]] σο οηἨη ἵηπ α οοΠπβίβΏΜΙΥ αβοθηᾶίης Ῥτοςθββ απ] ο Ώεοοπιθβ βμ]- 
οἰεηῖ]γ βριπιζαβ]Ιπεᾶ {ο βεο ἄοά Τοτ ΗΙηβε]. πε, π]εη ἴπο νοτ]κ 
οἳ τεοοποϊΠαθῖοη απᾶ τοβοταίοη 15 ΒΠαΙΙΥ απᾶ οοπιρ]είεΙγ αοοοτι- 
Ῥ]]βηαᾶ, ὝὝπεη 6ΥετΥ ἐποιρΏύ ο τας Ἠεατί 15 Ὀτοαρῆί Ιπίο ορεάίεποθ 
{ο ἴπο Ίαν; οἱ ΟἨτ]βί, πήιοη ἆθαί]ῃ απᾶ Ἠε]] το «οα5ύ 1Ππΐο {πε Ία]ε οἳ ἤτε, 
πίθη {1ο (4ο-Μαη 5εθΒ β]] οηπαπῖθς αἲ ἨΗ15 Ἠϊεεί, πει βΏα]] ΟἨτ]βί, 48 
ΜαΏ, πο Ίοηρογ ταῖση : 6Υεη Ηίβ ἨαπιαπΙ{γ ππ]] οεᾶΕθ {ο Ὦο {1ο ηΘΟΘΒ- 
βασγ Ἠπ]ς Ῥούπεεη ἀοᾶ απᾶ πιαη, {οχ ΒἶΠ, ἴΠε οη]γ Ῥαττῖεν εύνθε {πρ 
ἴπο, 51α11 Ώαγε Ῥεεη ΒπΠ8ΙΙΥ ἀεείτογεᾶ, απᾶ ἄοᾶ βΠα]11 ϱο 811 ἵπ 811. 



ΑΡΡΕΝΡΙΟΡΝ. το 

ΑΡΡΕΝΡΟΙΣ ΤΙ. 

ΟΠ. στ. 29. 

1τ 15 πδο]θβς {ο αρρεπᾶ α οαὔεπα οἳ Ιπίεγρτεία{1οπ8 οἳ {Πῖ5 Ῥα5βαρο. 
Α ᾳπθείίοη οἳ ἐς ΚΙπά παβ ποῦ οἩθ {ο πἩΙο] {6 οατ]γ τίθετς οἳ πο 
ΟἨαχοἩ ραῖᾶ παπο] α{εΠΔΙΟΠ, απᾶ ἴΠο6υ εἰίπετ Ῥρα55 1{ Ὦγ αἱέορεί]εςσ, οἵ 
βΐνο 8η πηβα{Ιβ{αοἴοτγ εχρ]απαοηπ. Τετπ]]απ, Ἠονενατ (4ἄυ. Ματο. 
γ. 10), Ρτοροιπάβ οπθ ΨΠΙ6] 15 α5 Η]ε]γ {ο Ῥο Υπο α5 8ΠΥ οίμετ. Το ο 
Ῥαρύθιποᾶ {ον ἴλπο ἀεαᾶ, ης Β4Υ5, ἵ5 ἴο Ὀο Ὀαρίίζεᾶ {οτ οασ Ῥοᾶ16Β, {ο 1Ε 
ἔπογ ἆο ποί 156 αραῖπ {16Υ 416 85 ροοᾷ α5 ἀεαά, Απά ἴΠ]β ρῖνθς 8 Υ6ΥΥ 
Ροοᾶᾷ 86Π56. Τ1θ Ῥ8ββᾶΡθ ποπ]ᾶ {πετ τηθαἩ, « αῦ νη]] {Πεγ ο πο 
Ά1θ Ῥεῖησ Ῥαρίϊπεᾶ οη Ῥε]α]{ οἱ Ρ6ΓβΟΠΑ υΙτίια]]γ ἀεαάτ Ῥαρίίβπι ἶ5 8 
πηγρί]σα] τεβιχτθοίΙοη {ο 116 (Άοπι. νΙ. 4). Ῥταῖ γ]ιαῖῦ τοβαχγθοβίοη {ο 
11ο «8η {θτο ο βα1ᾷ ἴο Ὦθ 1Ώ ἃ Ῥ6ΓΒΟΠ ΝΤΟ 18 ἀοοπιεᾶ {ο εὔετηα] 
ἀθαίῃμ2 Όπε οἱ {πο πο ρτθαῦ Ββοταπιεηπίς5 οἳ ἴῑα «οβρα], ἤοπαι 15 
Ροῖηέ οἳ νίαυ, Ώθαοπαθβ απ αὈβατα]Ιίγ. ΤἨο ατραπιεπίς η {αγοιχ οἱ 
ἀπθετρτοία οι (8) 1Π ἴ]ιθ ποίθ ατα οργίαϊη]γ ϱαοης. Χο {πο αγσαππεηί 
ἔτοπα {πα αΡρρατεη{]γ οἸοβοθ εοππθοθίοη Ἠδίπεει ἴ]ιο Βγδί απᾶ βεοοπᾶ 
Ἠ8]1{ οἳ ἴλθ Υεγβο 15 πιϊπΙπη]σαᾶ Ὦν δὲ Ῥαι1”ς Ἱαριῦ οἳ Ῥτθακίηρ οἳ 5πά- 
4οη]γ 1πίο αποίπεχ {ορίο ππεπ 6 ϱτοπβ Ιππρββειοπεᾶ. Ο8, «Ἡ. ἶν. 8, 
τι. 19-14, τς. 1, κι. 21- 8, 99-84 ο. Ῥο ἴπαῦ οπθ οἳ ἴπο οαχ]θςί 
Ἱπθετρτείαβίοπβ οἱ ἠΠῖβ Ῥαβββρο πΠΙΒΥ Ῥο βαίά {ο Ὀθ 9πθ6 οἳ ὠ1θ πιορί 
ῬτοῬα]θ, 



ΙΝΡΗΣ 1. 

αβΝΗΕΒΑΤ,, 

Αολαῖα, 191 
ΑοΠπαϊοιΕ, 192 
Αοτο-Οοτιπίῃας, αν, 114 
Ααατπι, 181 
ΑθρθαΏ, πατἰσαίίοη οἱ, ἆαπσετοις 

1η νΙη{αν, 189 
ΑραΡὸ, 129, 154 
ΑΠΙΕΗ, 1ο, 1556 
ΑπαχαπάᾶτΙᾶςς, 88 
αηροα]ς, 126: ΟἨτὶςΠατβ ψ]]] ]αᾶσο 

{ηπεπα, τ2 
ΒΠΊΠΙαΙ5, πο Ἴοπστ, ἀοᾷ5 οαγθ 

{οΥ, 109 
βοτὶδί, 46, 150: Ἱπιρογα[ νο, τθ, το 
Αρμτοάᾶΐθ, αν, 114 
ΑΡΟΠΟΒ, 956, 190 
ΑΡοβ{]θε᾽ Οταεά, 165 
ΑΡροβίοΠο Οοπβ(αΙοἩς, 1 
Ααπῖια, χσῖν, 192 
ατριίταΊοἩ, οοατίς οἳ, τι 
Ατβίοη., 889 
αβοθθῖο αάΙΠοπβ ο ἴπα ἰοχύ οἳ 

ἴπο Ν. Τ.. τα, το 
Ααμίατοί], Αρίατίδ, 114 
Απσηρίήπο, 88, 180, 1956 

ραρίσπι, 140: {πε ο]οπᾶ α {γρθ 
οἳ, 111: {ου {6 ἀεαᾶ, 116, 191 

Ῥαχπαβας, 102 
Ῥαππϊᾶάδασγ Ῥαββαμ, 112 
Ῥετίμα, 856 
Ροᾶγ, ἴπθ, α 1ΠθΠΊΡεΓ οἳ ΟἨτςῦ, 

τπτ; ἴεπιρ]ο οἳ {πο Ἠο]σ ἄποςί, 
το; απ] οἱ Ῥ]8η απᾶ Ῥαχροβδθ 
1η, 145: τοβιιτθοῦῖοπ οἳ, τῇ, 
1602- «186 

Ῥοάγ, ἴπα, οἳ Οµτῖεῦ, απ] οἳ, 
140, 141, 145: οοπιπιππίοη ϱ8, 
115, 116: τορρεοίτο {αποίῖοηβ 
απᾶ ἀῑσπῖ{γ οἳ πἹοπιρευς οἳ, 149 

Ῥτεβᾶ, Ὀτοεα] πρ οἳ, Ὦγ ποπ ρ6γ- 
Τογπιθᾷ, 116 

Ῥτοίητει οἱ {πο Γιοτᾶ, 109 

Ο«αθβαγ, 89 
οπβΙβίγ, Ῥαα1βίίς, 118 
ο6/1ρασγ, 165 αάναπίασαες, 81, 90 
Οµτ]αί, Ὠινίπιςγ οἳ, 91, 119, 174, 

196: Οτποϊβαεᾶ, 99: ἴπο Ἐοπῃ- 
ἀαίοη, 635: οι Ῥαβρονοτ, 68: 
πα Ἠοο]ς, 119: Ἠϊς βαροτᾶῖπα- 
Ί1οπ 6ο {πο Εαἴῃοαγ, 64, 198, 19, 
114: Ιάεπίιβεᾶ πνἩ ἨΙβ τηθπ]- 
Ῥετς, 140, 145: Ἠοαά οἳ ἴ]ο 
Οπατοῃ, 192: ἴπο Οτο ἨιΙς 
Ῥοάγ, 116, 140: πιοβϊαζοτῖα] 
Ἰϊπσάοπη οἳ, 111, 119, 114.194... 
196: α]] {πίησς ππᾶεν Ἠίς {οαί, 
1Τ5: ἴ]μο βοοοπᾶᾷ Αάατη, 181 

Ον ΙαπΙ(γ ποῦ Ιπ{επάοᾷ {ο Υ6Υο- 
Ἰαὔ1οπ1σθ βοοαἱθίγ, 9ὔ---ΘΤ 

ΟπατοἩ, ἴπθ, οπεπεςβς οἳ, 90: Πας 
Ῥοπ6χ {ο οτᾷαν 15 οπΏ τ1{6Β, 
161: ἵη {ο Ἠοτβο, 199 

Οἴσρτο, 89 
οἴτοππποϊβίοη, οΏ]σαθίοπ οΕ, 86 
Οεπιεπί οἳ Ἔομππα, αποίθβ ἰΠπῖς 

Ἠρίδί]ε, αχνη; Πῖς επ]οσγ οἩ 
1οπ6,150: πιεπίῖοης Ἠοτίππαίας, 
192: ααἰπονΙψ οἳ ἨΙ5 Ἠρίεί]ο, 
Χχν]ϊ 

ΟἸομ]ᾶα, 856 



1ΥΡΕΧ 1. 

Οᾖονίς, 86 
Οο1εῖ, Ώεαπ, οη Ἰΐογα] αποἰα[ίοτ 

ος Βοτίρίπτο, 44 
Οοιἵπ{Ἡ, Βἰπιατίς, χηΙ; σθορταρΠ]- 

σα] ροβ]ίοη οἳ, 10.; οο]οπῖαες ο, 
τοι. Ἱακαινγ οἳ, αυ; οαρίατο ὮΥ 
11ο ἩοπιαἨηβ, {ῦ, ἃ Βοπιαι 
οο1οἩγ, {δ.; πιοτα]ς οἳ, ἐθ., 64, 
114: βἰαΐο οἳ βοοϊείγ ἵπ, ανὶ 

Οοτιπ(μίαη ΟἨπτοΠ, Γοππᾶαίίοτ οἳ, 
χνΏῖ; οοπΙροβΙ6ΙοἩ οἳ, χὶς; 60ἩΠ- 
ἀάοπ οἳ, χὶς-- καί; 4ἱδογᾷσιβ 
1η, κχη, 64-07, Τ1, 98, 129, 
129: ἀῑνιβίοης 1π, χχὶ, 94, 198: 
τοἩρῖοας ἀἰβιοα]ᾳ6ς 1π, αχ], 
κπχῖν 

ΟοτΙιπύμῖατ Ὀτοπσο, χὶν 
ο.6θᾷς, εατ]γ, 162 
Οπίδρας, 96 
σπρ, ἀεπῖα] οἳ, νο πο Ἰα1ίγ, 192 
οπβίοτα οἳ {πο ΟἨΠΙΤ6ΠΘΒ, αργροα] 

ο, 123, 100 

486ΠΠΟΠΒ, παίατθ οἳ, 117 
ἀαποῖηρ 1η ἨΠοαίπει πποτβΒΙρ, 114 
ᾷαγ, ἴπε, οἳ πα Τιοτᾶ, 98, ὅ9, 68, 

ὅτ, θΤ: πεαγπεςς οἳ, 89, 90 
ἀθαᾶ, οοπᾶΙΠοπ οἳ, 92, 1ΤΤ---186 
ἀθεαἴἩ ν]] Ὃο ἀεξίτογεά Ιαβ6, 119 
ἀἰδοίρήπο Ἱπ ᾖἴπο Ῥτιπινθ 

ΟπατοἩ, θ6 
ἄἱβεο]αδίοη ο πιαχτίασε, 88, 80 
4ίνοτος, 05, 85 

Ἐ]οπεϊπῖαη τηγΞίθχΙ65, ὅδ 
Ἡερίοιτεαἤς, 107 
αρῖδί]ο {ο ελα ΟοτΙπ{μΙαης, ἀαΐο οἳ, 

κχῖν, 68: πγαπος Ἰτθίθῃ, Χχίν; 
οἩαχαοβοΥ 0Η, ΧΧΥ, ΧΧΥΙ; ϱΘΠΊΙΠΘ- 
ηΘ8ς οἱ, Χχγι-- αχνι; αΠΑΙΥΡΙΒ 
οἳ, χαχϊ]- -αχχὶσς; Ιποοχτθοῦ βιιῦ- 
βοτϊρίίοπ οἳ, ἵπ Α. ., χχῖν, 189: 
Ὦγ ποπ βεη{, κκ, 190 

ορίδί]ο, Ιο5ύ, 6ο ἴ]ιο Οοτιπ(μίαης, 
69, 187 

εριβίοΙασγ αοτῖδί, 62, 69 
εαᾳπα6γ ἵη {ιο {ο {ο 60Π1θ, 180 
Ἐλε]ροτί, 86 
Ἐπολατίδί, 115, 116, 128-. 194: 

Ώοτιτ οἳ οο]ερταίῖοη οἳ, 194 

σΕΝΕΛΡΑ1, 199 

οχοοπΙΠΙΙΠΙΟΒΙΟΠ, ΠΙΔΏΠΘΣΥ ο8, 66, 

Ἐαί]οτ, 116, βοπχσθ οΕ α11 Ῥαΐπα, 96 
Άτ6, ΤΠΕΏ βαγεᾶ Ὦγ, 69 
ντεγαι(ς, 1Τ0 
{ογπϊσαίῖον, ραϊ]έ οἳ, τό---τ9 
Ἐοτίαπαίας, 192 

ἀαίας, 96 
αἰαία, 187 
α]Πο, κὶσς 
6αΠΠ6Β, παίπχο οἳ {π6 Ἰοαίπεῃ, 108 
σΗΐς, εριτῖύαα], 195 ---1456 
ἀποβίῖςβ, (]αίγ Ῥο]ῖοξ οοποθτηῖησ 

τηα{ΐζετ, 107 
δοᾶ5, Ἠεαί]θη, λεῖν παίατοα, 96 
ΒοΡΡΕΙΒ, τηα{{αγ 6ΟΠΊΠΠΟἨΠ {ο {ΠΒ 

Ἠρ]ρί]ο απ {πο, 190, 191, 147 

Ἠαϊτ, 1οης, {ο Ὃο πονπ οη]γ Ὦγ 
ΨΟΊΠΘΗ, 126, 1921 

Πβίοτίσα] ΟἨτιςΙαπΙ γ,Ππηροτίαησθ 
οἳ, 167 

ἨΙδίοΥγ, 1επίς]ι, 1ΐ{5 ἐγρῖσα] οἨΏβγαο- 
ἴον, 111. 119 

Ἠο]Ι ἀΠορί, αἰνιπιγ οἳ, 140; 
Ῥεγβδοπαίγ οἳ, 46: Ῥτοσθεᾶς 
{γοπα {λαο Επίμεσ, 19Τ 

14918, πιεαί5 οβοτοᾶ {ο, 95--99, 
115- «120 

Τσπαίῖας, 1106 
ΙΠπ5(αὔ]οι. οἳ ἨοίΙψ ΟοπιππππΙο, 

ψοχᾷς οἳ, 121. 191 
Ίτεπαβθ5 αποίθβ ἰπς Ἐρίεί]ε, 

κχνι]; 15 ΣΙΠΙΠΒΥΥ οἳ ἐῑο {α1{Η, 
166: Π18 νίαυ οἳ 16 οπᾷ οἳ ἐπ 
Οτίεῄαπ ἀἱβρεηξα ο, 194 

Ίρααο, ἀθτιναθίοη οἳ {ο π8τηθ, 114 
1βτασ], αροβία»γ οἳ, 111 
1Ε{Ππηῖαη ραΠ1θ5, 108 
15Η, χΠ, χν, 108 

18Π168 {1ο Τι655, απ Αροβί]ο, 167 
46γήβα]θπῃ, απθλογΙογ οἳ {ο Οοή- 

οἳ] αἲ, 94 
οαππα Οοτιπίπας, κὶν 
άαδβη Ματίγτ, ϱἶναοβ {πο οατ]οβί 

βοσοοαπύό οἳ αἀπαϊπιβίταδῖοη οξ 



1ΝΥΡΕΧ 1. 

Ἠο]σ ΟοπιππαπΙοἩ, 184: Ἠ18 8ς- 
οουπί οἱ Π18 6εβοἩθτς, 108 

200 

Ἐερμαβ, παπιθ πςοᾶ οπΙγ Ὦγ Βύ 
Ῥαα] απᾶ Βὲ ζομπ, 1656 

Κίδς, ἴπε, οἱ Ῥεαοσε, 192 
Κπογῄηρ ἄοά, 96 
Κποπ]αεᾶρε, τα]ιο οἳ, 96 

Τιαβπ Ἐαίμενς, ομ5αἱςίτγ οἳ, 118 
81 οἳ ΜοΒ6Β, ἨαπιαπΙ{γ οἳ, 108 
Ἰαπ/α]ηςςς οἳ αοὐίοηβ 1π ἴΠεπι- 

86]γα, Τ5, τ6 
ἸαυγδαΙῦ ὮῬοίοτο Ἠεαίπαπβ οοἩ- 

ἄαεπιπαα, τ1---τ4 
Ίθαγεῃ., {6υἱ5Η οπβίοπι οἱ βδ6αγο]- 

Ίης ΤοΥ, Ῥε[οτο {πα Ῥαββοτεχ, ϐ8 
Ἠροατίσ, Οµτίκήατ, ᾖθ, ττ, 87 
Ἠζπχρίθς, αποϊοηῦ, 1601 
Ίιοτᾶ”5 Ώαγ, οΏβαειναπςθ οἳ, 189 

--- Ῥτπρροχ, οπαταοίετ οἳ, 150: 
Βύ Ῥατα] τοοαιγαᾶ {πο αοοοιπηΏῦ 
οἱ 165 της (πθίοπ τοπ {Πθ 
Τιογᾷ ΗΙπΙβεΙ{, 190 

Μα]εα, ΟαΡ6, χι 
ΤΠ8Ώ, {6 Ἠεαά ο {ῃθ ΨΟΠΠαΠ, 129, 

125 
Μαπιοποαις, 107 
ΤΙΔΏΊΙΏΘΡΒΡ α. οΠατασίεχ]βθῖο οἳ ἴ]θ 

9ΡΡ61, 191 
ΤΠ8ΏΏ.,, {π6, α “Υρθ οἳ {οθᾶϊης οἩ 

Οµτ]εῦ, 119 
Ματοε]]α5 οἱ Αποττα, 112 
1ΠΦΥΤΙαΦ8, 81---93 

τοσα βοοοπᾶ, 92 
τς. τθ]α{1οη, Ιππηβίο οἩα- 

χασοίεν οἳ ἴπε, 84 
--- οἳ ομι]άτοι, τὶρΏίς οἳ 

Ῥρατεη{β 1π περατᾶ {ο, 
91 

1ηθαΐ5 ο[ογθᾶ 1π βαοτῖᾳσε, 94---98 
Μεποπῖαβ Αρτίρρα, 140 
ΠΠΙΤΥΟΥΒ, αηοϊθη{, 150 
ΜΙίηταβ, 66 
Μοπῖσα, 88 

Ί8ΒΡΒΕΠΕΡ, 156 
ΏΒΙΗΩΘ, {1ο, {οΥ ἴ]πο {Ππῖηρ παπηθᾶ, Τὸ 

σΕΝΕΙΑ1, 

ηφίατα], Πθ, ῬτοσθᾶθΕ ἴπε ερὶτ]- 
πα], 189 

Ἱετο, 108, 109 

ΟΙσπαρῖο 6απᾳθ5, 108 
Οπθβίπιπβ, 87 
ΟΠΕΙΟΡΒ, Τατσαπι οἳ, 1189 
ΟΡΗΙΙΘΒ, 196 

Ῥατοπίς, ἆπίγ οἳ, 45 τοσατᾶς ΤιαΓ- 
τίαρο οἱ ομΙ]άτεη, 91 

Ῥαχοῖρ]ε, Ῥεγ[εοί, π1(Ἡ εἰμί, 110 
Ῥαπ], 96, ΠΙΒ οματαςίατ 85 τουεα]εᾶ 

{π ΠΒ Βρί5616, παν; ΑΡροβίο]ῖο 
απζποτΙςγ οἳ, χσ, 90, 100---]105: 
Ἠ15 ηατηθ, 24: {οαπᾶςτ οἱ ἴπθ 
Οοτιπίμίαη ΟΠπατοἩ, 61, 101: 
Ἰαᾶ 56θοι {ἴπο Τιοτᾶ, 101: ὈῬο- 
60Π1Ι6Β αἱ] {Π]πρβ {ο αἱ] πιαη, 
107: Ἱηβα[οη οἳ Ἠο]γ Οοπη- 
ΤΙΠΠΙΟἨ τεγεα]εᾶ {ο Ἠϊτη, 150: 
ᾳποίεΒ Ἠθαίπεηπ απίΠος, 1Ττ: 
ΕΠΠΡΙΟΥΣ5 4η αΠΙΕΠΠΘΗΒΙ5, 198: 
Ἠ15 ορροπδηίΒ, 62: Ἠ15 ἔγεαρᾷοπα 
{γοπι ἴπε οὐΗσαβοη οἳ ἴπο 
ἠοψῖςη Ίων, 101; Ἡ]5 ο.το ἴο 
Ῥο αρογο 5ΠβΡΙοΙοΠ, 188 

Έας, ἴμο, 198 
Ῥερ]απα, 124 
Ῥθγβοπα1 1άεπΗ{γ, 118 
Ῥῃ[ο, 86 
Ῥ]αίοπῖίο ἄοοι]πθ 

πιαῦίαυ, 167 
Ῥῆεας, 128 
Ῥο]γεατρ ᾳποΐες {μις Ερϊς6]6, χσνϊ 
Ῥο]γραπαγ ΡτοβΙρίθεᾶ, 82 
Ῥτθβεη{ῦ {θηβθ, π5δο οἳ, {ο Ιπᾷ]σΒίθ 

Ῥά1ροςβε, 189 
ῬΤαγοΥ, Ργοβρογ αἴθιτο αἲ, 129 
Ῥτίβοα, Ῥτϊρο]]ία, κχῖν, 192 
ῬτορΠοαίϊο οματαοίοατ, ἰο5ῦ οἳ, 161 
ῬτορΠπείς, ἐπεῖν Ἱπβδρίταίοη απᾷςθτ 

υπαεῖτ οπΏ οοπίτο], 159 
Ῥτορτϊείγ, 86Π56 οἳ, α ραϊᾶς ἴο 

οοπᾶποί, 126 

οοποριηῖης 

αποἰαΙοης ἔτοπι Ο. Τ., 45 

Ῥερεκαῦ, 125 
χρᾶεπαπρίΙοΠ, Το, 169 
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τθβΙτΥΘΟίΙΟΏ, Γαοῦ οἱ, χχΧὶΧ, ΧΧΣ, 
108---106: ἀοοίτίπο ος, Χκχ--- 
χχχιϊ!» ΙΙ8ΏΏΟΣΥ οἳ, 170, 177--- 
185: ἁθπ]α] οἳ, 105, 1606-.-1Τ0; 
ἀοοείτῖηπο οἳ,  Ἠϊπάταπορ {ο 
ἴπο τεορρίίοη οἳ ΟἨτιβΠαπΙ(γ, 
167, 118: αἲ] ποῦ οαιια] 1η, 179, 
160: Όαῦ οἳ ΟἨτὶδῦ Ῥγεσοεάεβ 
οπτ5, 170, 111: ποῦ α τ6βΆΥτθς- 
ΠἼοη. οἱ πιαζετία] ρατίο]θ», 1859, 
185: ΤΙΒΗΏΥ α]νο αἲ ἴ]ο οοπα]ης 
οἳ, 184 

τος]ς, {π6, ἵπ Πθ πΙ]ἆθγπθβς, 119; 
Ἀ ΌΥρο οἱ Οµτίεῦ, 118 

Βαβε]αης, 112 
β86ΤΑΙΠΘΗΏ{Β, πο ἵπ ΠΤΩΡΟΥ, 1189 
Β8ΟΥΙΠ065, ἸθαίἩΠει, 94: ὁσθνψίδῃ, 

1056 
Βαχοπῖο σα], χν!, 108 
Βαίΐαπ, ἀε[γονῖηα οΥεΥ ζο, ϐθ7 
βθατοἩΊτσ ΤΟΥ Ίδανεῃπ, ϐ8 
βοραχαθίοη οἳ πιαγγίθᾷ ῬΕετεοΏΒ, 

85, 86 
ΒΙηοιπ Μασαβ, 1092 
3Ί3Υ6ΥΥ, ΟἨτιβΙαπΙγ Ἱπ τα]αἰῖοτ 

ἴο, 86---868 
ΒοβίπεΏθΒ, χἰσ, 90 
αρἰπ16, ἴΠθ, ορροεεᾶ {ο {ια Ἰδίΐαχ, 

61 
αρϊτιζαα] σης, 1325- 140 
ΒίαάΙάπῃ, ἴμα, 108 

1, 060ἩΏ. 

σΜΑΛΕΙ41, 

Βίερμαπαβ, 66, 191 
Β{οἵσβ, 167 
Βἱ7Ιο οἱ ϱὐύ Ῥατ], Χαν, κχνί 
ΒΗΡΡΕΣ, Τια86, α Ῥάββογετ, 66 

201 

Τα]11{Η, ἴμο, 1958 
Τατριαπ, πο, οἳ ΟπΚοΙο», 118 
Τοαολίης οἱ ο Αροβί]ο8 οἰθεᾶ, 

191, 144 
Τοτίπι]]]απ, απα]γςος ἴπ]5 Ἐρὶβί]ο, 

πχνι] 
{εβπποηΣ, δὲ Ῥατα]ς, οοποεγηΙηρ 

ἄαοαᾶ, 45 
Ὀτεεβίησ, 104 
Τπποίπαας, 62, 190 
{οηριθ, ϱΙ[ί ο, 199 

ππάοβῖίσπεᾶ οοἰποιάθποςα, 61, 00, 
62, 65, 180, 190: Ππιροτίαπςο οἳ 
{πο αγσαπηεη, 60 

ναίΠηρ ἴμο Ἠεαά, 125- «196 
τερία] ν]τρίπΒ, 127 

ΝΟΙΠΕΗ, Ῥοβϊίοη οἳ, ἵπ Ἰθαίεη 
βοοϊείγ, 125; ἄἆτοβρ οἳ, ἵπ ἴλπο 
Οµτ]βίαη α5βεπηὈ!γ, 194: ραῦ]]ςο 
παηϊπ]είταί]οης οἳ, 124, 160: {οχ- 
Ῥϊιάᾶεπ {ο 5ρθα]ς ἵπ ἴλμο ΟἨτΙβΙαΠ 
8556ΠΙΡΙ65, 160; βπροτᾷϊπαίθ 
ίο πΙ8Η, 124, 125 



ΙΝΡΗΕΧ Τ. 

αΒΕΕΙΚ. 

ἀγάπη, 95, 140-150 
ἁγιασμός, 41 
ἅγιος, 51, τ2 
ἀδελφὴν γυναῖκα, 101 
ἀδόκιμος, 109 
αὔιγμα, 150 
αἴρεσις, 1328 
αἰών, 98 
ἀκαταστασία, 100 
ἀκούω, 152 
ἁμαρτάνω, ἁμάρτημα, ἁμαρτία, Τ8 
ἄν υιτΏ 8οτ. Ιπάΐο. 41, πιποαῦ α 

νετρ, 99 
ἀνάγκη, 88 
ἀνάθεμα, 196. 199 
ἀνακρίνω, 41, 6θ, 101, 157 
ἀνὰ µέσον, τά 
ἀνάμνησις, 191 
ἀνέγκλητος, 9ὺ 
ἀνθρώπινος, 115 
ἀντίλημψις, 144 
ἀπελεύθερος, 8ἵ 
ἀπερισπάστως, 90 
ἀποκάλυψο, 99 
ἀπόστολος, ὅθ, 144, 145 
ἀργύριον, 52 
ἀρθῇ ἐκ µέσου, θ5 
ἁρπαξ, τ0 
ἀστατέω, 60 
ἀσχημονεῖν, 90, 148 
ἄτομος, 
αὐλός, 158 
ἀφθαρσία, 180 

βαπτίζειν εἰς, 96 
βάρβαρος, 154 

βεβαιόω, 99 
βίος, βιωτικός, Τὸ 
βλασφημέω, 120 
βρῶμα, βρῶσις, 90 

γινώσκω, 468, 96 

γνώµη, 84 
γνῶσις, 198 

δέ αί6γ αι περα(ἶτο, 1532 
διά, 9ὸ 
διαθήκη, 192 
διαίρεσις, 19Τ 
διαιρέω, 140 
διάκονος, 60 
διακρίνω, 69, τ4, 195, 159 
διαλογισµός, 64 
διδαχή, 159 
δικαιοσύνη, 41 
δικαιόω, ὅτ 
δοκιµάξω, 59, 1959 
δόξα, 197 
δράσσοµαι, 64 
δύναμις, 97, 144, 15 

ἐγκοπὴν δῶμεν, 104 
εἴδωλον, 96 
εἰλικρωεία, 69 
ἐκ, 141 
ἐκκλησία, 90, 128, 159, 160 
ἐκνήφω, 1ΤΤ 
ἐλέγχω, 157 
ἐμαυτῷ σύνοιδα, δτ 
ἐνέργεια, δή 
ἐνέργημα, 197 
ἐνεργής, 189 
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ἐνεστῶτα, 64 
ἔνι, τὸ 
ἔνοχος, 1932 
ἔξεστιν, Τθ, 118 
ἐξουσιάζω, τό 
ἐπειδή, 98 
ἐπιγινώσκω, 150 
ἐπὶ τὸ αὐτό, 129, 151 
ἐπιθανάτιος, 59 
εὐοδῶμαι, 188 
εὐπάρεδρο», 90 
εὔσχημον, 91 
εὐσχημόνως, 161 
εὐχαριστία, 1556 
ἔχω, 056 

ζῶλος, ἑηλόω, δ0, 145, 145 
ζωή, 64 

ἡγιασμένοι», 90 

θέλω ἤ, 156 

θηριοµαχέω, 116 
θύρα, 189 

ἰδιώτη», 155 
ἱερόθυτος, 119 
ἵνα, δθ6, 58, 05, 61, 129, 141, 155, 

154, 191 

κατὰ ἄνθρωπο», 116 
καταργέω, 41, τή, 149 
καταρτίζω, 94 
καταχράοµαι, 89 
κατέχω, 89 
κατηχέω, 156 
καυχάοµαι, καύχηµα, καύχησις, 41, 

67 
κείρω, 124 
κεκορεσµένοι, 69 
κενόω, 96 
κηµόω, 109 

κήρυγμα, 98 
κιθάρα, 1559 
κλῆσις, 40, 5θ 
κλητός, 99 
κοιµάω, 92 
κοινωνία, 9ὺ, 115 
κοπιάω, 199 
κόσμος, 54 
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κρίμα, 1959 
κρίµατα, Τ4 
κρίνω, 42 
κριτήριο», Τ2, τὸ 
κυβέρνησι», 144 

λόγος, 68 

µάκελλος, 118 
μαλακό», Τ4 
μαρὰν ἀθά, 199 
µέθυσος, Τὸ 
µεριμνάω, 90, 1489 
µερίζω, 90 
µυστήριον, 56, 66 

ναός, δὺ, Τ9 
γόµος, 156 
νοῦς, 94: 

ξυράω, 124 

οἶδα, 46, 95 
οἰκονομία, 106 
οἰκονόμος, 95ὅ 
ὅλως, 64 
όταν νηἩ ορῦ., 112 
οὐαί, 105 
ὄφελον, 59 
ὀψώνιον, 108 

παιδαγωγός, 61 
πανουργία, 54 
πάντα, τά, ἐν πᾶσω, 191. 1τ4, 115 
παράδοσις, 1922 
παρακαλέω, 159 
παραμυόία, 1532 
πειθός, 48 
περικάθαρµα, ϐ1 
περίψηµα, ϐ1 
περπερεύεται, 148 
πίπτω, 149 
πλεονεκτέω, πλεονέκτης, πλεονεξία, 

το 
πνεῦμα ὙΙϊ απᾶ ψιλοπί ἴπε 

Βγο]ο, 460 
πνευματικός, 4Τ, 161 
ποτίζω, 49, 50 
πρὸς ὑμᾶς, 189, 190 
προφητεύω, προφήτης, 144, 1539, 15Η 
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ἐν πρώτοις, 164 ὑπέρακμος, 91 
καθ’ ὑπερβολήν, 145 

σάρκινος, σαρκικός, 49, 50 ὑπεροχή, 42 

σκάνδαλον, 59 ὑπηρέτης, 556 

σοφία, 198 ὑπωπιάζω, 109 
στέγω, 104 
συγκρίνω, 46 Φθείρω, δὺὸ 

συµβιβάζω, 48 Φιμόω, 109 

συµφέρω, 6 φρήν, 156 

συν γνώµη, 82 Φρόνησις, φρόνιµος, 98, 60 

σύνεσις, 98 Φυσιοῦσθε, 68 

συνήθεια, 9 
σφραγίς, 101 χάρις, 91 

σχίσμα, 84, 1258, 145 χάρισμα, 92, 82, 197 

σώζω, 9τ, 164 χοϊκός, 185 
χρυσίον, 62 

τάγμα, 1τ1 
Τέλειος, 44: ψυχή, 181. 

τίς {ου τε]α[ῖνο, 104 ψυχικό», 47, 180 

τύπος, 119 ψωμίζω, 141 

Ο«ΑΜΒΕΙΡΩΕ: ΡΕΙΝΤΕΡ ΡΥ Ἱ. ἃ ςῬ. Ε. ΟΙΙΑΥ, ΑΤ ΤΗΕ ὉὈΝΙΥΕΕΒΡΙΤΥ ΕΚΕΡΕΡ. 
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1. Ε6ΒΕΕΙ. 

Ἰγογξ 

Ῥτοππείπεις ἡ]ποίιις 
Άνες---Ρ]αίὰς-- Έαπας 
Ύερραε 
Νάδρες 
ΟΙγπί]ίαςς 
Πειτας]εϊίαα 
Ἠετει]ες Ἐωτεῃς 
Ηἰρροϊγίας 
Τρηἱσεπεῖα ἵπ Απ]ῑς 
Μεάεα 
Ἠεοιβα 
Α]οας!ῖ5 
Οτεςίαες 
Ῥοοκν 

ο το νπη τς 
» ΥΠ --0ο, ΙΧ τ--δ9 

Οάγ55εγ ΙΧ, χ 
π ΧΧΙ 

Π]αά νι, ΧχΧΙΙ, ΧΧΙΠΙ, ΧΧΙν 
ΘΟΠΙΠΙΙΠΗ, (ΠατοἨ, εἰς. 
Μεπῖρρις απ Τΐπποη 
Αρο]ορία βοοτα[ῖς 
Οτο 
Ἐπίπγρῃτο 
Ῥγοίαρογα5 
ὨΏεπποδίῃαπες 
(ατασςΠΙ 
Ν]οῖας 
ση]]α 
ΤιπιοΙεοή 
Οεαῖριις " γγαηπιι5 
Ῥοο]ς ΤΠΙ 
Ῥοο]ς νΤΙ 
Αρες!ί]αις 
Απαδαςῖς ο]. Ι. 

. γο]. ΤΠ. 

» 1 ἩΠ 
σς πι ιν ν 
ὃν 1, νΙ, νΙ! 

Ιλ] 11 

δι ΠΠ 
Ογτοραεάεία 1, Η (2 νο») 

. Π, 1ν,ν 
η νή νι, ΤΠ 

Τεχι. 
Νοίες. 

- 
. 

Σι Ι/ο» Πγέσε 

Γκασκπαπι ᾖ {η Όγεςς 
ἄτεεπ 3/6 εαεἠ 
ἄτανες 36 

Ὃν 1 {ε νους 
(ἶονει 2/6 
Ῥεο]ς ἅ ΠΠ εαἁ]απι 3/6 
αταγ ἅ ἨΗιιοίηδοη 3|- 
ἨΗαά]εγ 2|- 
Ἠεας]απι 2/6 

” 2/ί 

ΗΠαά]εγ 2/6 
2” 2/6 

μΤεάἆ 4/6 
ΦΠιοκρατρῃ 3|- 

. 4]|- εαε] 
ος 2/6 «αεᾖ 

Εάνναγάς 3/6 ειοά 
.. σ|- 

. 2/|- εαεῇ 
Πει]απά 36 
Μαοκίε 3/6 
Αάαπι 3|6 

”. 2/6 

.. 2/6 

]. ᾱ Α. Μ. Αάαπ Ἅἡό 
Πο]ά οπ 4/6 

η) 6- 

2 5/- 

”. 6|- 

3” 6]- 

Τευο 4|-- 
ρταίί 5[- 
ΠΠ ο]άσεπ 5|- 
Ἠαι]ξίοποα 2/6 
Ῥτείος 8|- 

.» “1ο 

η) 4/- 
ος 3]- ἔπε) 
. 16 εαε/ 

Ἐν ατάς τ]0 

”. πα, 
Ἠο]άεπ 6/- 

” ς/- 

5 5/|- 
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11σ81 
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ονιά 

.» 
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1] 
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γετρι] 
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ΤΗΣ ΡΙΤΙ ΡΝΕΟΣ ΣΕΡΟ, 

2. Ι.ΑΤΙΝ. 
Η ον Σα1ΐογ Ρο 

Όε Εε]]ο (αα]]ϊοο 
Οοπι, 1, ΠΠ, νΙ, ΥΠΙ Ῥεσ]κείί 1/6 εαεῦ 
Ἱ-ΠΙ, απ ΥΠΙ 3β α|- εαεῇ 

ΙΙ ” 3/- 
”. 1ν-ν τό 

Ώε Βε]]ο (ᾳα]]ΐσο 1 οἩ. 1--20, 1 Θμιιοκνχρ]ι 116 εαεζ 
Ώε Βε]]ο ΟΙνΙ!. Όοπι. 1 Ῥεσκείί 

. ων Οοπι. ΤΠ τρ {η {λε οι 
Αοίῖο Ῥτίπια ἵπ Ο. Ψειτεπι  Οονίε τ[ό 
Ώε Απιϊοιια Κεῖά 3/6 
Ὦε βεπεοίπίε τρ 3|6 
ὨὈϊν. ἵη ϱ. «αεο. εἰ Ασίῖο 

Ῥτϊπια ἵηπ Ο. Ψεστεπι Ηεϊ(]απά ἅ Οονψίε 3/- 
Ἐρ. αἆ Αιέοαπι. Τ405 1 Ῥτείου 3|- 
ῬπϊΠρρίσα Ῥεειιπάα Ῥερ]εεί{έ 3/6 
Έτο Ατοβία Ῥοεία Ἐεὶιά 2|- 
” Ῥα]ρο . 1/ό 
» Μι]οπα ” 2[6 
”. ΜΙτεπα Ηεϊ(]απά 8|- 
” Ἐ]αποῖο Ἠο]άεπ 4/6 

Φη]]α πεϊά 3/6 
ςοπηπίιαπαι Φοἱρ]οπίς Ῥεαίπιαῃ 2|- 
Μιμαᾶες, ΤΠεπηϊδίοσ]ες, ὤο. ὈΠιο]κρατρῃ 1/6 
Ἡαπη]βρα], Οαἴο, Αῑοις ο” τ/ό 
1Υδαπάετ, Α]οϊδίαάες, ἄο. ος τ/6 
Τιπιοίµεις, Ῥ]οείοη, ἅο. ς 1/6 
Ἐρίσί]ες. Ῥ]ς 1 .. 2/6 
Οες απἆ Ἐροάες (ον 5/]- 
Οάες. ῬΒοο]κς 1, ΙΠΙ .. ο|- εαεῇ 

” Ῥοο] τι, Ιν ”; 1/6 εαε; 
Ἐροάες τν τ/ό 
Βαΐἶτες πα 7Η {λε Όγεις 
ῬοοΚκς 1ν, νΙ, ΙΧ, ΧΧΝΙΙ Φ{ΕΡΠΕΠΣΟΠ 2/6 εαεῦ 
ον ΥΝΤΠΙΡΙΕΥ 2/6 
σα, σα Ὀιπιςάα]ε 2|6 εαε 

Ῥ]μαχρα]ία. Β]ς 1 Ηεϊ(]απά ὃς Ηας]ίπς τό 
Ώε Βε]]ο ΟἶνΙΠ. Ἐκ νι Ῥοδίραίε 2|- 
Ῥοοκν Ῥιπ ”|- 
Ἐαδή. Βοοκ νΙ Φ]άσνγ]ο]ς 1[ό 
Μείαπιοτρῄῃοςες, Β]ς 1 ΤῬοννάα]] τ/ό 
Ἐρ]ϊάϊοιις αταγ 3|- 
Β1ομα5 Ἐεηπε]] 2/6 
Τηπαπηπωας αταγ 3/6 
Α]εχαπάει ἵη Ἱπαάῖα Ἠεϊί]απά ὃς Έανεπ 2/6 
Αρτίσο]α απἀ (ειπιαπία ΒίΕεΡΠΕΠΣΟΠ. 3/- 
Ἠ]ςί. ΒΚ 1 Ώαν]ες ο|6 
ἨἩαπ{οπ{πιοτΙππεΠΟς αταγ 38/- 
Δεπεϊά 1 {ο ΧΙΙ Φιάρνγ]ο]ς 1/6 εαεᾷ 
Ῥιοο]ίος - 1|6 
Οεοτρῖος 1, 11, απά ΤΠ, ΤΝ -ὁ ο|- εαε; 
Οοπιρ]είε λΓοε]κς, οἱ. 1, Τεχί 3/6 

. αἩ ο]. 11, Νοίες », 46 

2 



ΤΗΣ ΡΙΓΤ ΡΚΕΣΣ ΕΚΕ», 

ΒΔ. ΕΒΕΝΟΗ. 
4ο Ἠ)ογὰ Εάάον Ρος 

Αροιο Τε Εοῖ ἄες Μοπίαρηπες Έορες α|- 
Βιατῦ Ουαπά ]έίαῖς ρείῖί, Ρί5 1, ἩΠ Βοϊε]]ε α]- εαεῇ 
6ογπθΙ]19 Τα θηϊίε απ Μεπίειις Μαδεοη 1|- 

. Ῥο]γειοίε Ἐταυπ]ο]ίζ α|- 
Ὦοθ ΒοππθοΠΟΒΘ Ταζατε ἨΠοσ]με Οο]ρεςο]ς 1|- 

ἐν Ῥετίταπά ἆπ (πεξο]ῖη Τ,εαίπες 1|- 
ᾳ ». ῥατίτ (ή Γοεαδιζαγ) », 1 ρ 

Ῥο]ανίρπο 1ουῖς ΧΙ νε 1|- 
ο. Τ,ε5 Επίαπίς ἆ Εάοιατά α|- 

ὮΏἨατ]εν!1119 Τε Ψΐευκ Οόμραίαίτε Μας5οπ 2|- 
Ρο Ἰαπιατήπο ἍΊεαηπε 4 Ατο Οἱαρίπ ἃς Έορες ης 
Ρο Τίρπν Τα Οαππε ἀε [οπο Ἐνε 1[ό 
ΏΠΙ8Β Τα Ἐοτίππε 4ε Ὦ)Ατίασπαπ ΈἘορες 1|- 
Ἐτοκπιαπῃ- οπβύτίαηπ Τα απεττε ΟἹαρίπ 3|- 
αυ]σοῦ Ὠϊδοοιτς 5υγ 1 Η]δίοῖτε ἄε ]α 

Εένο]ιοῃ ἆ᾿ Αηρ]είεττε Ένε 2/6 
ΤΘΠΙΘΤΟΙΘΣ Ετέἀέροπάε εἰ Βτυπε]ανέ Μαδεοπ 1|- 
Ἱπιο ἆθ βύ886Ι Τε Ὀϊτεοίοῖτε Μαςςοη ἃ Ῥτοίπειο 2/- 

ο Ὠϊκ Απηπόες ἆ Ἐκ] 5 1|- 
Μα]οῦ Εεπηί εἰ 5ε5 Απιὶς γειτα]] α|- 
ΠΜοτ]πιόθ Οοἱοπιρα Ἐορες α|- 
Μ1οἹθ]οῖ 1ουῖς ΧΙ ἃ ΟΠατ]ες (πε Βο]ά ,, 1/6 
Μο] ἐτο 1Ί,ε Ῥουτρεοῖς (επίΙ]Ποπηππε Οἱαρίπ 1{ό 

ο 1) Εεο]ε ἂες Έεπιπλες ΦαἱπίςΏΙΣΥ α[6 
” 1,85 Ῥτέοίειςες τἰάίου]ες Ἐταιηλοίίζ α|- 
ον »{(«4ὀγάσεα 21124) . 1[- 
{ Τε ΜΙξαπίῃτορε . 1[6 
νὰ 1) Ανατε ᾳ 1/6 

Ῥετται]6 Ῥαἴτγ Τα]ες Ἐιρρπιαπη 1[ό 
ΡΙΤΟΠ. Τα Μέιτοπιαπῖα Μαξεοπ 1|- 
Ῥοπβατά Ομαχ]οίίο Οοτάαγ Έορες 3|- 
Ἐβοῖπθ Τε5 Ῥ]αϊάειτς Ἐταιπ]ο]ίζ 1|- 

ον »{(4ὐγίάσεα Σα1ίο) ” 1|- 
Β91Π0θ-Βθεινο Μ. Ώατα. Μαξξοη α|- 
ΒαΙπίΙπθ Ῥϊοσοῖο]α Οἱαρίη α|- 
Βοτ1ορ ὃς Ἱθροινό Εαίαϊ]]ε ἄε Ώαπιες Ῥα]] α|- 
Βοτ1ρθ Τε Ψεττε ἆ Εαα Οο]δεο]ς 2[- 
Βέά81πθ Τε ῬΗμί]οδορ]ε σαη5 Ιεσανοῖτ ΕΒπ]] 1|- 
Βοινθβίτο Όπ Ῥμί]οδορ]μεα σοις ]ες Τοῖί Ίνε α|- 

, Ί,ε Φετ[ὰ Τε ΟΠεντίετ ἆε Τ,οιταίϊπε Έορες α|- 
πν Τε Φετέ (11 Υσεαδιμία)γ) - ης 

Τη1θττΥγ Τ,εἰίτες 5αχ ἸΠϊείοίϊε ἆε 
Έταποο (ΧΙΠΙ---ΧχΙν) Μαδεοῦ ἃς Ῥτοίμετο 1/6 

- Εέοῖίς ἀες Τεπιρς Μότονίη- 
δῖεῃς, Ι---ΠΠΙ Μαςςοπ ἃ Έορες 34|- 

ΥηΠπιθίπ 1, α5οατῖς οἳ 1ε5 ἄτεςς ἀπ Χν» ΦΙὲςο]ε Μασσοπ α|- 
γο]ἴα]τθ Η]ριοίτα ἆπ ΦΙδσΙε 4ε Τ,οιιῖς 

ΧΙΥ, ἵπ (Ἴτεε ρατίς ᾖἨΜαςεοη ἃ Ῥτοίπετο [6 εαεᾷ 
ΧανΙετ ἆθ Τα Ίειπε Ῥιρέτιεπηπε. Τε 
Μαβίτθ ο ος ἂς Ἰα ΟἱιέάΑοοιεή ο [6 

: 



ΤΗ ΡΤΤ' ΡΑΕ ΑΛ... 

4. ΕΒΜΑΝ. 

ΑπίΛογ Ἠγογὰ ΣΕ α1ίογ Α2έοε 

ΑΠΑΘΥΒΕΠ οἰχ Εαϊτγ Τα]ες Ῥίρρπιαμη 2/6 
Ῥα]]αάς οη («εἴπιαη Ηϊδίοτγ Ἰλαρηε |- 

Βεπεᾶ]χ χι ΎΜεδρε Έτευ] 3|- 

Ἐτεγίαρ Ώε: Φίααί Ετϊοάτίοης ες 

(τοβδεη ἨΜαρπες 2|- 

(ειπιαη Γαοἰγ]ο Ῥοείτγ - 3|- 

σοεῦἩθ Κπαρεπ]αμτε (1749-- 176) ΊΝαρπει ἃ Οατίσπε]] 2|- 

11εΓπιαπη ππά Ὠοτοί]θα . κ. 3|6 

ος Ιρηϊρεηίε Έτει] 2η έμε Όγες 
ατίπιπι Φε]εσοίεά Τα]ες Ῥάρρπιαπη 3|- 

απύσκου; Ζορί{ ππά Φο]ινγοτί ἨΜο]δίεπ]οίπλε 3|6 

ΗΠαοκ]άπάᾶετ Ώετ σε]εῖπιε Αρεπί Ε. 1, Μῆπει Βαττγ 3|- 

Παυᾶ Ώας ΒΙ]ά ὧες ΙΚαΐδεις Ῥτει] 3|- 

. Όας Ἠλτίηςμαις ἵπη ρεςεατί «οἱ]οίίππαπη 

ὃς (ατίπιε]] 3|- 

ος Ώιε ἹΚαχαναηε ΞοΠ]οίσπαπη 3|- 

ΙΤΠΗΥΠΘΓΠΙΟΠΠ Ώεχ ΟΡεΙΠΟΓ Ἰλασπες 3]: 

ΚΙεθ Ώιε ἀειίδεμεη Ηε]άεηδασεπ ΤΝ οἰσίεη]ο]πιε 3|- 

ΚΟΠΙΓΑΊΙΒΟἨ Ώας Ταχ 1812 . 2|- 

1.8βεῖπρ ΜΙηπα νοη Βατη]ε]πα Ἰλ/οἰςίεπ]ποίπιε 3|- 

1βββῖηρ ὃτ αε]]ετυ Φε]εοίεά Ἐαβ]ιες Ἐτει] 3|- 

Μεπάε]βδοηπ µφᾠε]εοίεᾷ Τ,είίεγς ΦΙπηε 3|- 

ΈαΒΙΙΙΘΣ Ώει ετδίε Ετευζζις Ἰλασπεχ 2|- 

ΕΙΘ6Π1 Οπ]αχρεςοΠΙοΏ{]ομε 

Νονε]επ Ἰβο]σίεηποῖπιε 3|- 

. Ώιε (ἄαπετρεηπ ἅ ὨὈ]ε (46- 

τεολρ]κεῖε (οΐΐες η 3|- 
ΒοἩ1116Υ ἨΜη]με]πι Τε]] Βτει] 2/6 

” ορ (4ὀγάρεώ ΕΒαίο) τ[ό 

η (εξομίολίε ες ἀτεῖςςισ]ᾶ]ι- 

τίρεη Ἱζτιερς Βοο]ς ΠΠ. . 8|- 
αρ Ματία θίπατί ” 36 

ο ἨλαΠεηςίείη 1, (Τ/1α4Ρετ απά 

Ῥϊεσο]οπαϊπί) 36 

αρ ἡλ/α]]εηςίείη ΤΙ. (Το) ον 3/6 

π]απά Ἐχηςί, Ηετζορνοπ βοεμναΡεη ἨΝοἰςίεπ]οίπιε 36 
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ΜΕ ΡΙΤΤ ΡΛΑςς ΕΛΠ, 

5. ΕΝΑΙ 18Η. 

ΑίΛσγ Ηο2ᾷ ΣαΠίο» Ρίο 

Ῥ8ο6οἨ ἨΙςίοτγ οἱ ἴἶια Κεῖση ος 
Κίπσ Πευτν ΥΠ ΤΑΙΠΡΥ 3/- 

τν Έξδεαγς Ίγεςι 3/6 ἃ 5|- 
Οογ/1εΥ Έξεαγς ΤΠΙΡΥ 4|- 
Ἐατ]θ ΜΙετοςοδπποΡταΡΗΥ Ἠλεςί 8|- ἅ 4|- 
σταγ Ῥοενης Έονεγ 4/- ἅ 5/- 
Τ8ΠΙ9 Τα]ες [τοπ θµαἰκεερεατα Ἐ]αίμοτ τό 
Ἰασαπ]αγ 1 οτὰ Ονε Τηπες τ[ό 

.. Ἠλίαττεη Ἡαρίῖησς εξ 1[ό 
ὴ) η Παπι ΡΙί απά Εατ] οἱ ΟΠαίπαπα », 2/6 

Μαγοτ Α ΟκείοΏο[ Αποιεηι ΡΗΙ]οδο- 
ΡΙιγ [τοπι Τ]α]ες {ο Οἴσθχο 3/6 

ἸΠοτο ἨΠ5ίοτγ οἱ ἸΚ1πς Ἰίσματα ΤΙ Τ ΑΠΙΏΥ 3/6 
λ» Ὀιορία .” 36 

ΜΙΤοπ Άτοαᾶες απἆ Οοπηι5 γετίίγ 8/- 
. Οὰε οἳ (Πε ΝαιϊνΙίγ, Τ) ΑΙ]α- 6 

στο, Π] Ῥεησετοςδο ἅ Τ}Υεἶάας ον / 
.. Β4ΠΙ5ΟΠ Ασοηΐσίες . 2/6 
. Βοπηπείς5 η τ[ό 
ον Ῥατας]ςε Τ.ο5δί, Β]κς 1, 1 - 2|- 
-- .. Ῥ]ς 111, 1ν ” |- 
ον . Β]ςς ν, νι . 2|- 
- Ῥ]κς ντ, ΥΠΙ Ἡ 2|- 
ταν .. Βκς ΙΧ,Χ ας 2|- 
. . Ῥ]κς ΧΙ, ΧΙΙ . 2|- 

Ῥορθ Έδεαγ οἳ ΟΤΙ οἵδπι ΎΝεςί |- 
Βοοῦυῦ ΜατπιΙοΏ ΜαρίειπιαΏ 2/6 

ὃς 1 αἆγ οἱ ίπε Τα]κε . 2/6 
. 1:αγ οἳ ἴ]α Ἰαδί ΜΙηςίτε] Ἐ]αίμες 2|- 
ον 1,εσεπά ο{ Μοπίτοςε ΡΙΠΙΡΣΟΠ 2/6 

ΒΠ86βρ8ᾶΤΘ Α ΜΙάδΙπΙΠετ- Νἰρ]Ι 5 Ώτεαπ  ὙΨεπίγ 1/6 
ὃν ΊΈ ννε]{ ΝΙσΙί 1/6 
οί Τα]ΐας Οαεσαί νύ 1/6 
.. Τπε Τεπηρεςί ο 1[ό 
ος πρ Τεατ - ἂς 1[ό6 
ώς Μειο]μαπί οἱ Ψεπῖοα νο 1/6 

ΒΠαΚκεβρεατε ὃς Ἐείοπετ Έν/ο Νοῦ]ε ΓΚΙπεπιεΠ θκοαί 36 
5]1άπαυ Απ Αρο]ορίε {ος Ῥοείτίε ῬΠαισ]ευατσ] 3/- 
Γα]1]8ο0ε Οµ]ΐπες οἱ (πε ΡΙΗΙΙοςορΡΙγ οἱ Απίςίιοί]ε 4/6 

οςῦ Ἐ]αειπεπίς ο Ἐησ]ϊς]ι (ταπιπηας 2/6 
.ς Ἐηρ]]]ι (ταπηπηαχ {ΟΥ Βερίπποεις 1]- 

σατ]1ο8 Φηοχί ΗΙςίοιγ οί Βπίῃς]ῃ Τηάϊα τ- 
ΜΗ Ἐ]εππεπίατγ (οπιπιετοῖα] (πεοσταρΙγ Ἱ[ό 
ΒαΤΙΠΟΙΟΠΙΘΥ ἍΑἱ]ας ο{ Οοπιπιετοῖα] (εοσταρΏγ 3|- 

ΕΟΡΙΠΡΟΠ. Οτο] Οαἰεο]ίσπι Εχρ]αϊπεα "2[- 
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75 ΡΙΤΤ ῬΡλΕ55 5ΕΚΙΗ5. 

6. ΕΡύΟΑΤΙΟΝΑΙ. ΘΟΙΕΝΟΕ. 

ΙΟΝΡΟΝ: ϐΟ. Ἱ. ΟΙΓΑΥ Ανρ ΘΟΝΡ, 

411Λο Ἠ)ονἆ Βαξέορ 21ο 

6ο1Ώθοκ Τ,εοίατες οἨ {Πε Τεασμίης οἱ Μοάετη 
1 αηριαρες 1|- 

0οπιθπ/ 18 ΤΗ{ε απἁ Ἑάηυσαίοπα] ΊΝοσ]ς5 Ταυτῖε 8/6 
Τητεε Τ,εοίατες οη ἴπε Ῥταοίίοε οἱ 

Ἐάισαίοη 
Ἐνθ 1 Οµπ Ματ]Ιπς 
]άρτη]ο]ς 11. Οπ θαπιυ]ας ται ν 
Απροῦῦ ΤΠ. ΟἨ ἴλε ἴεασβίπρ οἱ Τ{ἴη 9 ς 

γειςε Οοπιρος!{1οῃ 
ΈβΙΤαΣ (επετα] Αἴπις ο {πε Τεασιεσ νοι Ι6 
Ῥοο]θ Έοτπι Μαπαρεππεπί λλες ο 
1.00ἷΚΘ ΤΠποιρΠίς οη Ἑάισαίίοη Φα]ο]ς 3|6 
ΜΙ1Τοπ Ττασίαίε οη Ἑάποα[ῖοτ Ῥτοννηίπρ 2|- 
5]άρνγὶοἷ Οπ ΘΗπιπ]ας τ]- 
τατίηρ ΤΠεοτΥγ απά Ῥτασίίοε οἱ Τεασβίησ 4/6 

7. ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΡ. 

Ρα] Ε]επιεηίατγ Α]σεῦτα 4|6 
Ειιο]ᾶ Ῥοο]ςς Ι---ΨΙ, ΧΙ, ΧΙΙ Ταγ]ος β|- 

τν Ῥοο]ςς 1--νΙ .. 4|- 
- Ῥουοχες Ι---Ιν τῇ 3|- 

Ά]5ο 5εραταίε]γ 
ών Ῥοοξκς 1, ἅ Ἡς ΤΠ, ἂ 1ν; ν, ὅ νι; Χι, ἃ ΧΙΙ 1]6 εαεᾷ 
τρ Φο]α!ίοης {ο Εχετοίσος ἵπ Ταγ]ογ’ς 

Ἐπο]ιά 1Ν. 7. Ταγ]οτ το[ό 
Απά 5εραταί{εΙγ 

”’ Φο]αίίοης {ο Ῥ]κς 1---Ιν ο ό|- 
Φο]ιί]οης ἴο Ῥοο]ς νΙ. ΧΙ οξ 6]|- 

ἨοῦΕοπ δὲ ΖθΕΡΟΡ Ἐ]επιεηίαιγ Ῥ]απε Τεϊροποπιείσγ 4/6 
ΤΟΠΕΥ Ἐ]επιεηπίς οἱ Φίαίῖος απά ὨὈγπαιηϊςς 76 

Ρατί1Ἱ. Εἰεπιεηίς οἳ Φία{ἱο5 4/6 
». Ἡ. ἘΕἰεπιεηίς οἱ Ώγπαπιῖος 3|6 

. Φο]ιίίοης οἱ Ἑκαπιρ]ες, Φίαΐῖος απά ὨὈγπαπηϊος 76 
ον Μεε]λαηῖος απά Ἡγάτορίαίϊο 4/6 

ΒΠΙΤΗ, 6. Ατιζηπιείϊο {ο Θεμοο]ς, Υ(Ἡ ος ψηΠοιί αΏδνεις 36 
ο. Ῥατί 1. ΟΠαρίαεις Ι---ΨΙΠ. ΕλεπιεπίαςΥ, υηίἩ 

οἵ νη(λοιί αΏ5υγετς 2|- 
. Ῥατί Π. Οπαρίεις ΙΧ--ΧΧ, ψί] ος υη(λοιί 

ΑΠΞΥΓΕΙ5 2|- 
΄Ἠα1ο, α. Κεγ {ο Απι(μ” Απίζμπιείίο ΤΙ6 

ΟΑΜΡΡΙΡαάΕ ὉὈΝΙΝΕΚΡΟΙΤΥ ΡΕΚΕΡΣΟ ΝΑΕΕΗΟΟΡΒ, 
ΑΝΕ ΜΑΕΙΑ ΤΙΑΝΕ. 

α1,ΑΞΘά4ΟΥΝ: 263, ΑΚάΥΙΕ ΘΤΕΕΕΤ. 
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{τε Φαπιστίισε 180 ρ[ε στ Φτβου[ς 
ἁπὸ Φο[ἴεσες. 
(ΡΝΕΒΑΙ, ΒΡΙΤΟΒΒ : 

0. 6. Β. ΕΕΒΟΙΥΝΕ, Ῥ.ΒὈ., ΒιβΠποΡ ος ΊΓΟΒΟΕΒΤΕΗΒ, 
ΔΑ. Ε,. ΚΙΗΚΡΑΤΗΙΟΚ, Ῥ.Ὀ., ἨΏπαισβ ΈἘΒΟΕΕΒΒΟΕ ΟΕ ΗΕΡΕΕΝ. 

-π----- 

Ἐσίτα ἘοβΡ. 8γο. ο]οῦἩ, γη] Μαρε ν]θη τοφα]τεᾶ. 

Ῥοο]ς ο6ὔοβΏια. Ἠογ. . Β, ΜΑοΟΙΕΑΗ, Τ.Ὀ. 28. θᾶ. 
Βοοχκ οἑ Φιᾶρβεβ. Ἀογ. ῦ. ο. 148, Μ.Α. ὃς. θᾷ. 
Εατεῖ Ἐοο]ς οἱ Θαταιοθ]. ἘῬτοΓ. ΚΙΤΗΕΚΡΑΤΗΙΟΚ, Ὦ.Ὦ. ὃ». θᾶ. 
Βεοοπᾶ Βοοχ οί Βαπαιε]. Ῥτοῦ. ΚΙΕΚΡΑΤΗΙΟΣ, Γ.Ὀ. ὃ,. θᾷ. 
ΕΙτρβῖ ἃ Βεοοπᾶ Ὦοοκε οςἘίπρΒ. Ῥτοί, Τ1όµητσ, Γ.Γ. ὅ8., θπᾶ 

βορθγα/{θ]Υγ 98. θᾷ. 88οἩ. 
Βοοκςα ος Έζτα ἃ ΝθΠεπαϊαἩ. Ῥτος, ΏτιΕ, Ὦ.Ὀ. 49. θ4. 
Ῥοοχκ οἑὕοῦῬ. ὮῬτοῦ, ΏΑΝΙΡΒΟΝ, Τ.Ώ. δν. 
ΈΒάΙΙΩΡΒ. Ῥοο] 1. Ῥτοῦ. ΚΙΕΚΡΑΤΗΙΟΚ, Τ.Ὀ. ὃς. θᾷ. 
ΈΒαΙΙΩΡ. Ἐοοκε 11 απᾶ 111. Ῥτοῦ, ΚΙΠΚΡΑΤΗΙΟΕ, Ῥ.ΒὈ. 88. θ4. 
Ἐοο]ς ος Εοο]θβίαβῖε.. ΤΕΥΥ Ἠεν. Ἐ). Ἡ. ΡΙΟὉΝΜΡΊΗΕ, Γ.Ὦ. ὅς. 
ἘῬοοξ οΕΙΡΦΙ8Η. 6ΠαΡ5.1Ι. ΧΣΧΣΧΙΣ. Ἠεν... ΘΚΙΝνΕΣ, Γ.Τ. 45. 
--- παρε. ΧΙ, 1.ΧΥΙ. Ἠεγν. 0. ΘΒΕΙΝΝΕΕ, Γ.Γ. η {με Όγες 
Ῥοο]ς ο ΦετεπαϊαἩ. Ἀθν. Α. Ἡ). ΒΤΗΕΑΝΕ, Τ.Θ. 48. 64. 
Ῥουοχ οἳ Ἐχεχκ]1ε]. Ῥτο. ΏανΙΡΒΟΝ, Γ.Ὀ. ὅν. 
Ῥοοχ οξ Ἐοβεα. ἈἨοτ. ΤἘ. Κ. Οπεσνε, Μ.Α., Γ.Ὀ. ὃς. 
Έοοκε ο 7οε] απᾶ ΑΙΠΟΡ. ἈἨθγ. Β. Β. ΏΗΙνΕΕ, ).Ὀ. ὃς. θᾷ. 
Ῥοοκε οἑ ΟΡα4ἱαἩ απᾶ ζᾷοπαἩ. ΑΤΟΠ. ΒΕΠΟΨΝΗ. 25. θᾷ. 
Ἡοο]ς οἑ ΠΠΙοαΗ. ἈἘἨθν. Τ,. Κ. Οπεσνε, Μ.Α., Ὀ.Ὀ. 1. θᾳ. 
Ναβ πα, ΕαΡαΚ]ςιι]ς ὃς Ζορ]απΙαἩ. Ῥτοί. ΏΑΝΙΡΡΟΝ, Γ.Β. ὃς. 
Ῥοοκβοξβαρραῖ, ΖεοματίαἩ ἆ ΠΠαΙα ΗΛ. ΑΤΟΠ.ΡΕΒΟΨΝΕ. 95.04. 
Ῥοοχ ος ΠΠα]αςΠΙ. Ατοζάσιαοοη ΡΕΒΟΝΝΕ. 15. 
Ἐαχβδῖ ἘῬοο] οί ἨΤᾶςςᾷῦεθΡΒ. Ἐον. Ἠ). ΕατηπΕΑΤΗΕΕ απά 

Ἠογ. ο. Β. Βπλος, ΤΤ,.Ὀ. ὃν. θᾷ. 
6οβρο] αοοοτά(πρ Το 8ἱ Ὠπαἴ1Ἡοθνγ. Ἠθυ. Α. ΟΔΗΗ, Μ.Α. 25. θᾷ. 
6ο5βΡε] αοςοτάϊπρ το 6ἱ Ἠτατ]ς. Πεν... Ε. Μλοτεαπ, ).Ὀ. 25.04. 
οβρο] αος. ἴο 8ὲ 1,αχκο. Ύετγ Ἠον. Ἐ. Ἠ). ΕΑΝΗΛΗ, Γ.Γ. 48. θα. 
6οβρο] αοοοτᾶάΐτπρ Το 8ἱ ζομπ. Ἠεν. Α. ΡΙΟΜΜΕΗ, Ὁ.Ὀ. 45. θᾳ. 
Αοῖςβ οξ ἴἩθ ΑΡροβῖ1ο5. Ῥτοί, ΤΙΟΜΗΣ, Ὀ.Ὀ. 46. θᾷ. 
ἘΡΙβ1]ο9 {ο ἴηθ Ἐοχπαπβ. ἈὨογν. Η. Ο. ᾱ. Μοσις, ).Ὀ. δε. θᾳ. 
Ἐ]ταί απᾶ Βεοοπᾶ Ο6οχΙπῖμίαπς. Ἠεν. ϱ. 1. Τ1Α8, Μ.Α. 25.686]. 
Ε ΡΙβ1]19 {ο Τμ αα]αΠαπς. Ὠεν. Β.. Ἡ. ῬΕποσνΕ, Γ.Ὀ. 15. θᾷᾳ. 
ἘΡΙ5119 {ο 1ο Ἐρμθβίαπ5. ἈὨογν. Η. Ο. ᾱ. ΜοσιΕ, Ῥ.Ὦ. 28. 0. 
ἘΡρ]βῖ]ε ἰο 119 ΒΗ{Πρρίαπιβ. Ἠου. Η. Ο.. ΜοσΕ, Ὦ.Β. 28. θᾷ. 
Οοἱοββίαπς απᾶ ἘῬΗά]επιοι. ἈἨθν. Ἡ. Ο. ᾱ. ΜοσιΕε, Ὦ.Ὀ. 28. 
Ἐρίπῖ]θς ἴο ἴπθ ΤΠθββα]οπίαπβ. Ὦογ. . . ἘΙΝΡΙΑΣ, Β.Α. 95. 
Ἐρ]εῖ]ο8 {ο Τ1παοῖΗν 6ς τ1{ταβΒ. Ἠεγ.Α.Β. ΗύΜΡΗΕΕΣΕ,Μ.Α. ὃν. 
Ἐρ]5ῖ]ο {ο ἴ1θ Ἐσεῦχοννς. Ύ6υΥ Ἠεν. Ἐ. η. ΕΝΑΝ, Γ.Ε. ὃ». θᾷ. 
ἘΡΙ8119 οξ 86ΐἱ ζαχαθβ. ΥΕΤΥ Ἠεν. Ἐ. Ἡ. ΒΙόΝΡτΒΕΕ, Γ.Ε. 1. θα. 
51 Ῥοΐες απιά 8ΐ Πιᾶθ. Τ6υγ Ἠεν. Ἐ. Ἡ. ΡΙσΜΡΤΕΕ, Ὦ.Β. 28. θ4, 
ἘΡρίεί]ες ος Βϊ ὕομπ. ἈἨθτ. Δ. ΡΙὉΜΝΜΕΕ, Ὁ.Γ. ὃς. θᾷ. 
Ῥοοχ οξ Ἐοθνο]α Ποπ. ἈἨεν. Ἰ). Ἡ. ΒΙΜΟΟΣ, Μ.Α. ὃν, 

Οἵ]εγ Ῥοΐωπιεε Ῥτερατίπρ. 

ΤΟΝΡΟΝ: Ο. ὔ. ΟΙΠΑΥ ανρ 90ΝΒ, 

ΟΔΜΡΗΙΡάΕ ὉΌΝΙΥΕΒΡΒΙΤΥ ΡΒΕΡΒ ἨΜΑΗΕΗΟΟΌΟΡΒΕ, 

ΑΥΕ ΜΑΒΙΑ ΤΙΑΝΗΕ, 



ΠΏε ΣρπιαΠεΥ 
6αιπνιιας ΦίΡΙε ἴοτ δριρηοἱ5, 

Νοιο Ἠεαᾶψ. ᾖἨγίί]π Μαμε. ΕῬγίσοε 14. εαε]ι υοἴπιε. 

Ῥουοχ οἑ ζοβῆιπα. ἈἨετ. 6. Β. Β1λοκ, ΠΤ,.Ὀ. 
Ἐοο]ς οἑ Φιᾶρθς. ἈἨσγ. ὁ. Β. Β1ιΑσοξ, Π1,.Ὀ. 
τατεῖ Ἑοο]ς οὲ Φαπιιε]. Ῥτος, ΚΤΕΕΡΑΤΗΙΟΚ, Γ.Ὀ. 
Βεοοπᾶ Ώοο] οξ Φαπαιε]. Ῥτο, Κτηκραπαῖσς, Ρ.Ὀ. 
ΕΙτεῖ Ῥοο]ς ος Ἐὔπρς. ἘῬτοί. Ίνσνεσ, Ρ.Ρ. 
Φοςοπᾶ Ἑοοῖς ο Ἐΐπαρς. Ῥτοῦ. Ώσπµησ, Ὀ.Ὀ. 
Έστα ὅς ΝελεπιῖαἩμ. Ῥτοί. ΒσιΕ, ΡΓ.Ὀ. 
ἄ.οπρο] αοοοσάἶτπρ το 5ἱ ἩσατἴἩεν. ῬἨεν. Α. 0ΑΗΗ, Μ.Α. 
6.οβρεῖ αοοοτάϊῖπς ἴο 5: Ἁπασχκ. Ἐοθν. . Ε. ΜΑσΙΗΑΕ, Τ.Ε. 
6.οεβρο] αοοοσάἵπρ ἴο 8ΐ 1,1Κκθ. Ὑ6ιΥ Βου. Ἑ. Ἡ. ΕαΠΒΑΗ, Τ.Ὀ. 
αοερε] ἀοοοτάῖπς ἵο 6ἳ ΖοἩμπ. ἈἨεν. Α. ῬμόνμΕεΕ, Ὀ.Ὀ. 
Αοῖς οξεἴ]με ΑΡροβΐ1ε5. Ῥτοῦ, Ίσµητ, Γ.Γ. 

Πε Φαμνίασε «ινεες {εδίαιπειιί 
οι θπεβοο[ς απο 6ο[επες 

ἄπνεβατ, Ώπιτοιή: ὔ. ὁ. Β. ΡΒΕΒΒΟΊΙΥΝΗ, Ρ.Ρ. 

ἄοβροΙ αοοοχάΊηως ἴο 8 Ππαϊτῖμαον. ἈἨθν. Α. ΟΑΗΗ, Μ.Α. 
ΠΠ 4 Μαρς. «45. θᾶ. 

6οβΡε] αοοοτᾶϊπρ {ο 8ὲ Ἱπασ]ς. Ἐεν. (. Ἐ. Μασιπαη, Γ.Ὀ. 
πα ὃ Μαρβ. 48. θᾶ. 

ἄοερο] αοοοχᾶῖηπς ἵο 8ΐ 1,ακο. Ὑδιγ Ἐοθτ. Ε. Ί. ἘΑΠΒΑΒ. 
ἨΙ 4 ΜαΡρΒ. ϐ5. 

ἄοβρε] αοοοτᾶϊῖπρ {ο 8ἱ ζΦομπ. ἈἨεν. Α. ΡΙΗΟΜΜΕΗ, Τ.Ε. 
πι 4 Μαρβ. ϐ8. 

Βοἳξ οξεἴἩε Αροβίς5. Ῥτοί. ΤιύΝηΣ, Ώ.Ὀ. 4 Μαρβ. ϐ5. 
Ἐητςῖ Ερί5]ε Το ἴμε σοτΙπτμίαης. Ἐςν. {. {. Τ1Α8, Μ.Α. ὃς. 
Βεοοπάᾶ ἘἨρίςί]ε ἴο {1ε 6οσΙπῖλῖαπε. ὮἨδθγ. {.. 1]. 1148, Μ.Δ. 95, 
Ἐρίςε]ε Το ἴμο Σ1εμχοτγς. Ύ6ΥΥ Βεν.Ε. ἩΓ. ΕΑΠΕΑΗ, Γ.Ὀ. ὃς. θᾷ. 
Ἐρῖαῖ]ες οἱ Ξὲ ᾷοᾶμπ. ον. Α. ΡΙὉΜΜΕΕ, Ρ.Ὀ. 48. 

ΕΝΠΕΑΙ, Ώριτος: Ρτοῦ, {. ΑΔ. ΏΟΒΙΝΡΟΝ, Ρ.Ρ. 

Ἐρ]εῖ]ε ἴο 119 Ἑμή]αρρίαπις. Ὠον. Η. Ο. . Μοστ, Ῥ.Ὀ. 25. 0. 
Ἐρίρί]ο ος 8ΐ ζαπιε5. ἈἨθν. Α. ΟΑΠΗ, Μ.Α. 25. θᾷ. 
Ῥαεῖοτα] Ἠρϊᾳῖ]98. Ἠογ. 1. Ἡ. Ώεηνληρ, ).Ῥ. [1π Ῥγεραταιίοπι 
Ῥοο]ς οἑ Ἐθνε]αμοηπ. Ἐσγ. Ί). Ἡ. ΒιμσοοΣσ, Μ.Α. δ,. 

“οπῦοι: Ο. ο. ΟΙΤΙΑΥ Ανν ΡΟΝΒ, 
ΟΑΜΡΒΗΙΡάΕ  ΙΝΑΒΕΗΟΌΡΗ, ΑΥΓ ΜΑΒΙΑ ΤΑΝΗ. 

θβἰαβασία: 265, ΑΒΥΠΓΒ ΡΤΕΒΕΕΤ. 
3 είρρία: Ἐ. Α. ΒΒΟΟΚΗΑΟΡ. 

Φεω Ίβο: ΤΗΕ ΜΑΟΜΙΙΠΑΝ ΟΟΜΡΑΝΤ. 

ΕΤΤΤΤΤΠΤΗ ΡΕΒΙΝΤΕΡ ΕΥ 7. ἃ 0. Ἐ. 61Α7Σ, ΑΤ ΤΗΕ ὉὈΝΙΤΕΠΒΙΤΣ ΡΕΕΒΑΒ. 
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